




















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 8 wij ons met '< Nieuw UtrecJitscJt Jaarboek wat langerbezig gehouden. De wetten, daaruit voortgevloeid, hebben betrekking op degeheele Kepubliek, en kunnen dus niet meer gerekend wor- den , te beliooren tot het Staten Placaatboek, 't welk met debijvoeging van dit vierde l)cel een geheel zal uitmaken. Daar er nu vertrouwd wordt dat de werkzaamheden enkosten, daaraan besteed, niet nutteloos, maar integendeelnuttig en noodzakelijk zullen geoordeeld worden, vleit zichde Uitgever, dat de beminnaars der vaderlandsche geschie- denissen en wetten, vooral in dit gewest, zich

aan het helpenondersteunen van deze uitgaaf niet zullen onttrekken, en O * hiertoe is het noodig, dat hij door eene inteekenjng zekerheidbekome van door de aflevering van een genoegzaam aantalexemplaren geene schade op dat kostbaar werk te zullenlijden, om hetzelve met een goed vooruitzicht te kunnen on- dernemen. Hieromtrent zal echter wel voornamelijk in acht genomenworden, dat het getal der te drukken exemplaren het getalvoor 't welk is ingeschreven, niet zal te boven &quot;gaan; totverzekering waarvan geene derzelven voor echt zullen gehoudenworden, dan die door mij eigenhandig op de andere zijde vanhet Titulblad zullen onderteekend zijn, zoo dat

na de gesloteninteekening niemand verder gelegenheid zal hebben om eenigexemplaar, door dit vervolg, op het Placaatboek compleet temaken. Verder moet ik nog met een woord melden, dat, om ditwerk zoo veel mogelijk aan het oogmerk te doen beantwoor- den, vele merkwaardige stukken , Kesolutien enz. in de tweevorige Deelen ontbrekende, in dit Deel op de behoorlijkeplaats zullen ingelascht worden. Zoo dat het mij zeer aangenaam zal zijn indien de begun- stigers der vaderlandsche historie en bijzonder van dit ge- west, eenige stukken, tot den aard van dit werk behoorende,en van genoegzame authenticiteit voorzien, ook geschikt omin dit Deel te kunnen

geplaatst worden, het zij tot Supple-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 Maar, zal de overvloed van bouwstoffen niet iederafschrikken om de hand te slaan aan eene geschiede- nis van Utrecht, waarvan de bronnen, uit den tijdder Republiek, bijna onaangeroerd zijn, hoe veel ookuit vroeger dagen reeds het licht zag. Wij zijn delaatsten om te beweren dat de onderneming met wei- nig inspanning wel slageu zal, en toch moeten wijtegen een te zwaar tillen waarschuwen. Schadelijkerevenwel zoude het wezen, als men de zucht had hetverlangde gebouw binnen eenen korten tijd en bijaanbesteding voltooid te zien. Om te berekenen of onze krachten

bestand zijntegen den last dien wij wagen op te nemen , is het ment der vorige deelen, het zij tot het vervolg op dezelveaan mij gelieven medetedeeleri; ik zal voor eene spoedige te- rugzending naar behooren zorgen. Dit deel zal zoo naauwkeurig mogelijk met den druk dei-overige deelen overeenkomen, waartoe de Uitgever noch kos- ten noch moeite sparen zal. De namen der Inteekenaren zullen naar het alphabet vooraan geplaatst worden. De drie registers, op dezelfde wijze ingerigt ala die op devorige deelen, zullen in dit deel, tot voorkoming van noodeloozekosten, niet geplaatst, maar afzonderlijk naderhand in oetavogedrukt, en daarop, even als op dit vervolg

zelve, te gelijkingeteekeud, en twee stuivers voor elk blad betaald worden. Die een of meer exemplaren op groot papier begeeren,worden verzocht zulks bij intcekening optcgeven. De tijd der inteckening eindigt met den laatsten Januari)1806, en de boekverkoopers worden verzocht dadelijk nadientijd de lijst der Inteekenaren overtezenden. P. VAK MUSSCIIENBEOEK.Ufreclit, den 30 Nov. 1805.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 12 gelingen Leen te zien en dat eene minder grondigekennis van liet eene of andere ondergeschikte puntons wel eens verhinderde om de daden der vaderenmet volle zekerheid te beoordeelen. Het hierachter volgende overzigt gelieve men voorniets meer te honden dan het is; eene eenvoudigeoptelling namelijk van onderwerpen, waarvan velebehandeld of ten minste onderzocht en gekend moe- ten worden, eer men zich tot het schrijven der ge- schiedenis zelve nederzet. De opgave is dan ook nietals een voorschrift te beschouwen; het is geenszinsde vorm waarin men dat werk

gieten moet. De be- hoefte om eene massa door een geworpen bladerenen stukken van onderscheiden aard, in het gewes- telijk archief opgehoopt, en niet regtstreeks daartoebehoorende, eene plaats aan te wij/en waar zij vanhet meeste nut konden zijn, leidde er van zelve toeom voor deze niet verwerpelijke bouwstoffen eeneorde aan te nemen, die in de toekomst het werkvan den geschiedschrijver verligten zoude, en als eenegedeeltelijke mededeeling dier orde eenig voordeelaanbrengt, dan is ons doel bereikt. Men zal het ookbevroeden dat hier enkel de hoofdpunten wordenopgegeven; de volledige conspectus bevat eenigehonderden onderwerpen meer en zoude

eenige bladendruks vullen. Zoo zal men b. v. al aanstonds inzien ,dat, onder het algemeene opschrift Bisschoppen enStadhouders, menige bisschop en stadhouder eeneafzonderlijke behandeling verdient, en die het omwereldlijke of kerkelijke topografie te doen is, zal







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 ir. en de malthezer; hare betrekking tot den Paus, demetropolitaankerken en het wereldlijk bestuur, metde kerkelijke indeelingen in parochien, kerspelen enz.Kerkelijke stichtingen en daaraan verbonden perso- nen; kapittels en kloosters, bisschoppen, aartsbis- schoppen, proosten, dekens, pauselijke legaten ofcommissarissen. Advocati of beschermers. Jus patro-natus, met de wijzigingen daarin door het aannemender hervorming te weeg gebragt. Feestdagen, pro-cessien, spelen. Dit alles had in sommige opzigteniets eigenaardigs, ofschoon het overigens veel methet

buitenland gemeen mogt hebben. Even zooheeft men bij de joodsche, de luthersche, her- vormde en andere gezindheden op het bestuur dei-kerk, hare synoden, dienaren, enz. te letten. Onderwijs. Kapittel- en kloosterscholen. Zoogenaamdelatijnsche scholen of gymnasia. Bijzondere instellingen,als het collegium Willebrordi of fraterhuis te Utrechten anderen. De later gestichte hoogeschool, met dedaaraan verbonden inrigtingen ten behoeve der ont- leed-, kruid- en sterrekunde; boekerij, musea vanonderscheidene soort en verdere middelen tot bevor- dering der wetenschappen. Leeraren en kweekelin-gen. Voorregten, makingen of beurzen. Middelbaar en lager

onderwijs. Onderscheidenesoorten van scholen. Beheer. Schoolonderwijzers. Rederijkers. Genootschappen. Voorname mannen. Kunsten. Politieke verdeeling der ingezetenen. Standenof staten. Geestelijken, edelen, steden. Burgerlijke





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 17 Inquisitie en andere buitengewone regtbankeu. Regtsambtenaren. Advokaten enz. Financien. Domeinen. Kerkelijke goederen. Tollen,passagegeld. Beden, heffingen, kortingen. Belastingenvan onderscheidene soort. Successie-regten. Aftogtsregt(droit d'exue). Tiende, dertiende en andere penningen. Geldleeningen. Munt. Onderscheidene muntspecien. Posterijen. Middelen van vervoer. Krijgswezen. Krijgsmagt. Schutterij. Voetknechtenen ruiterij. Organisatie, soldij. Wijze van oorlogen,legerplaatsen, bezettingen , inkwartiering , krijgsge- vangenschap. Vestingen , sterkten ,

inundatie-stelsel. Wapenen. Oorlogsverklaringen en vredesverbonden. Wapen- schorsing. Huisselijk leven. Zeden en gewoonten der zamen-leving. Huwelijk, echtscheiding. Betrekkingen vanman en vader tot zijne echtgenoot en kinderen,dienstboden. Opvoeding. Bezittingen of eigendom,erfenissen. Kleeding , woning, huisraad , maaltijden ,spelen. Gebruiken bij geboorte en begrafenissen, be- graafplaatsen enz. Bepaalt men zich tot de beschrijving van eene stadof plaats, dan zal wel het een en ander van hetopgenoemde achterwege kunnen blijven, maar erzullen daarentegen weder nieuwe afdeelingen vereischtworden, b. v. over den aanleg of het ontstaan derplaats,

bouworde , uitlegging, verdeeling in kwartierenen wijken. Poorten , wallen, torens of bolwerken , 2



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 18 grachten, met hun beheer en bewaring, vooral inoorlogstijden. Voorsteden, straten, pleinen, bruggen,openbare wereldlijke en kerkelijke gebouwen, alsraad- of stadhuizen, kasteelen, gods- en gasthuizen,kerken en kapellen, kloosters, armen-stichtingen;terwijl alles wat aangaande koophandel en fabrieken,beschaving, regering, regtspleging , geldmiddelen ,levenswijze enz. is opgenoemd , dikwerf op de kleinsteplaats iu het oog gehouden en toegepast moet worden.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 20 dat toen reeds plaatsen als Oldeuzaal, Deventer enZwol zoo aanzienlijk waren, dat Bisschop BERNULPHUSomtrent het jaar 1040 aldaar kerken stichtte , die,voor den toenmaligen tijd, groot en sierlijk warenen wel met die van naburige landen kunnen verge- leken worden. Tot in die eeuw waren zeker hier,gelijk in de meeste landen van het noordelijk Europa ,de kleine of dorpskerken van hout geweest, maarvan toen af moeten er velen van steen gebouwd zijngeworden, waarvan wij, niettegenstaande de veleverbouwingen en vergrootingen van latere eeuwen,door alle deelen

van ons land, van Wieringen aftot in Vriesland en Groningen toe, de overblijfselenvinden , en dat deze voor een paar eeuwen nog me- nigvuldig waren , bewijzen ons de platen van KADE-MAKEE'S Kabinet van Ned. OudJi., die van den Tegenw.Staat der Nederlanden, en andere nog hier en daarin kunstverzamelingen aanwezige afbeeldingen. De abdij te Egmond zal zeker eene der grootstegestichten uit dien tijd geweest zijn , en wij vindengeboekt dat Graaf DIEK n, na de verbranding doorde Friezen in 925, dezelve van steen deed herbouwen. Te oordeelen naar de afbeelding der torens diewij bij RADEMAKER en SMITS vinden, waren deze inden smaak der llde eeuw;

VAN WIJN in de Hist.avondst, brengt dezelve tot het jaar 1143, even alsde merkwaardige steen, die voormaals boven deningang in den wester gevel stond, en nu in den tuinvan het Trippenhuis te Amsterdam bewaard wordt;deze steen. die in den muur der St. Michielskerk







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 23 kerken zwijgt de geschiedenis, maar de overgeblevenetorens der St. Nicolaaskerk en eenige deelen der St.Geerte-kerk bewijzen dat aldaar in de lld(> of hetbeo-in der 12de eeuw, reeds steenen kerken moeten c? bestaan hebben, die naderhand verbouwd zijn. Of er behalve de genoemde nog andere Parochie- kerken omtrent dezen tijd bestaan hebben, is onzeker&quot;De geschiedenis meldt zulks van de Buurkerk in1156, doch in het gebouw zelve zijn daarvan geeneduidelijke sporen aanwezig. Aan de St. Jacobskerk schijnt de toren en eengedeelte der pilaren tot een

vroeger gebouw te be-hooren , waar de tegenwoordige kerk naderhand om- heen gezet is. De beide in Utrecht nog aanwezige kerken vanBEENULPHUS kenmerken zich door groote eenvoudig- heid , veel meer dan die te Oldenzaal en Deventer,en ik kan geene reden vinden, waarom die Bisschopin afgelegene plaatsen van zijn Bisdom, sierlijkerkerken gesticht heeft dan in zijne eigene Bisschop- pelijke stad. Zoude het misschien niet kunnen zijn ,dat deze uit zijne eigene middelen en gene door demilde bijdragen der daaromstreeks wonende geloovigenwerden opgerigt? De algemeen in de llde eeuw gebruikte bouwstofwas tufsteen, die reeds ten tijde der Romeinen

over- vloedig van den Rijn schijnt aangevoerd te zijn. Detufsteenen kerken komen voornamelijk in de nabijheidonzer groote rivieren voor, echter bragt men diebouwstof ook dikwijls naar binnenslands, want zoowel





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 25 predikers uit dat land herwaarts kwamen, en noglans met hetzelve betrekkingen onderhielden. Hiervoorvinden wij echter in de overgeblevene kerken geeneno-rond, voornamelijk door het geheel ontbreken dertorens op het kruiskwadraat, die in Engeland zichals karakteristiek vertoonen. -Eerder schijnt het dat onze kerken iets van denDuitschen bouwtrant overgenomen hebben, ten minstein die plaatsen welke aan gene zijde van den IJsselliggen, want de overgeblevene deelen der beideUtrechtsche kerken zijn zoo eenvoudig dat zij moei-jelijk met de gelijktijdige

buitenlandsche kunnen ver- geleken worden. Zonder twijfel zullen de kerkenwelke door vreemde bouwmeesters, of naar het voor- beeld van die in andere landen gebouwd werden,van de oorspronkelijk inlandsche verschild hebben. Dit was het geval met de in 1813 afgebrokeneSt. Mariekerk te Utrecht. Zij was gebouwd in hetjaar 1082 door of onder toezigt van Bisschop KOEN-BAAD , naar het voorbeeld eener kerk te Milaan, bijde belegering van die stad door het krijgsvolk vanKeizer HENDRIK, iv verwoest, welke Keizer toeneene gelofte deed om elders eene dergelijke kerk tezullen stichten en dus ongetwijfeld de kosten daarvanzal gedragen hebben. Wij kunnen dus

aannemen datzij een in onze streken misschien eenig volmaaktvoorbeeld geweest is van den bouwtrant der Lom-bardisch-Romaansche kerken in het zuidelijk Europa. Zoowel door een ons in handen gekomen plattengrond , gemaakt ten tijde van hare slooping, als uit





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 27 punt^evels der Germaansche onderscheidt. De eenedezer torens vinden wij -nog op de afbeeldingenvan den gevel uit liet midden der 17de eeuw, en hijwerd, volgens de beschrijving dezer kerk, in hetUtrechtsch tijdschrift (1835 blz. 199) afgebroken in1682, waarschijnlijk na door ouderdom en den stormvan 1674 bouwvallig geworden te zijn. Deze sloopingzal zonder twijfel slechts het bovenste gedeelte ge- troffen hebben, daar het onderste, met de kerkmurenverbonden, nog sterk genoeg zal geweest zijn. De noordelijkste toren was in 1577 , bij de bele- gering van het kasteel

Vredenburg door het geschutder Spanjaarden vernield. (Utr. tijdschrift 1838, bladz.181); ook vinden wij hem niet meer op de gemeldeafbeeldingen. Op het kruiskwadraat der kerk stond ,tot aan hare slooping in 1813, een laag achthoekigkoepeltorentje, hetgeen toen zoo bouwvallig was datmen de muren met de handen afbreken kon. Dittorentje is te vinden op de teekeningen ten stadhuizevan Utrecht, alsmede op de afbeelding in den Te-genw. Staat. Wij zien hierin weder eene overeenkomstmet den bouwtrant van het zuidelijk Europa, waarvanmen ook voorbeelden in eenigo Romaansche kerkente Keulen aantreft. Hoewel van het oorspronkelijke koor geen spoormeer te

zien was, vermoedde ik dat de sluiting vanhetzelve halfrond zoude geweest zijn, wegens doovereenkomst in den platten grond met den bouwtrantder Basiliken en met die van andere kerken in dezestreken , zoo als te Oldenzaal en de voormalige te



















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 35 te verwerpen en vinden geene zwarigheid om in dekerkenbouwkunst de benaming Romaansch te gebruikenvoor den stijl der rondbogen tot in de 12de eeuw,en Germaansch voor den puntbogenstijl, tot dat menons in derzelver plaats betere heeft aangewezen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 36 EENIGE STATISTIEKE OPGAVEN,HET DEPARTEMENT UTRECHT BETREFFENDE, TIJDENS DE REGEBIRO VAN KONING LODEWIJK NAPOLEON. Toen koning LODEWIJK in 1808 het voornemenopvatte om eene reis door Utrecht te maken, ont- ving de Landdrost van dat Departement eenen eigen- handig onderteekenden brief van den Vorst, waarindeze eenige beknopte statistieke opgaven verlangde,ten einde bij het voorgenomen bezoek, als leiddraadte dienen tot het bekomen van nadere inlichtingenop de plaatsen zelve. Ten gevolge daarvan werd inde bureaux

van het toenmalig Landdrostambt hetstuk opgemaakt, dat wij hierachter mededeelen. Het zal wel overbodig zijn op te merken, dat menbij de zamenstelling dezer opgaven, geheel en al aan
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Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 49 Transport 22891 * Rijnhuizen 8 Vreeswijk, genaamdSchagen en de Eng 85 de Vaart 615Schoonhoven 1862 Waarder 349Sevenhoven 42 Westbroek 480Snelrewaard c. a. 262 Willeskop 332Spengen 109 Wilnis en Westveen 802Tekkop 153 Woerden 2408Themaat 92 Wulverhorst 95Tienhoven 300 IJsselstein 2519Utrecht 29796 Zegveld en Zegvel-Veldhuizen 127 derbroek 425Vleuten en de Zevenhoven en Meern 833 Noorden 621 Vliet 48 Zevender 94 Vlist en Bonrepas 326 Zuid-Polsbroek 173 Vlooswijken (de) 36 Zuilen _JS05 Total 66488 Villes, Villages et Bourgs dans

Ie 2a arrondissement Villes etc. Nombre dei Nombre de*Habitana. Villes etc. Habitaas. Amersfoort 8088 Bunschoten c. a. 880 Ameliswaard 45 Cattenbroek bij Zeist 36 Amerongen 915 Cothen 444 Asschat 130 Darthuizen 173 Austerlitz 281 Doorn 550 Baarn 784 Driebergen 277 Bunnik c. a. 594 Duist c. a. 175 Transport 133724

































Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 65 GETUIGENISSEN AANGAANDE HET STICHT EN DE STICHTENABEN. Onder dezen titel kwamen den uitgever van dittijdschrift de hierachter volgende uitspraken van eenigeschrijvers, over het Sticht en zijne bewoners, inhanden. De Inzender bestemde ze slechts tot blad- vulling , zoo als dat in de tijdschriften-taal genoemdwordt, en zonder het te verheelen dat hier endaar wel eens een plaatsje, voor dergelijke volmakinggeschikt, te vinden zoude wezen, hebben wij er andersover gedacht en die uittreksels, met een paar anderevermeerderd, in eene min of meer

chronologischeorde, bijeen laten afdrukken. Evenzoo hebben wij geene bedenking tegen dentoon van een paar aanteekeningen. Vonden wij hem 5



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 minder gepast, omdat die aanteekeningen zonder eengefronsd voorhoofd werden ter neder geschreven, danzouden wij moeten gelooven dat een historisch tijd- schrift, uitsluitend aan wetenschappelijk onderzoekgewijd, altoos een even strak gespannen gelaat moestvertoonen, als kwam het van eenen anderen gronddan hij is dien wij dagelijks betreden, en wij geloo- ven dat niet. Bovendien zouden wij moeten aanne- men dat het kennen en op nieuw mededeelen ofoverschrijven van hetgeen geboekt staat, wetenschap- pelijk onderzoek genoemd mogt worden, al zag menniet om

naar hem die het te boek stelde, of naarde bron waaruit het voortkwam. Men zal hier dan niet alleen getuigenissen aan- gaande de landstreek en haar bevolking willen zien,maar de aanstaande geschiedschrijver zal nu gewisin overweging nemen of zijn werk, op het voorbeeldvan anderen, een hoofdstuk moet bevatten, waarinhet karakter des volks behandeld en bepaald wordt.Want, moge al zijne voornaamste roeping opbouwenzijn, het valt niet te ontkennen dat afbreken medetot zijne taak behoort, en dat hij alles, wat een onbe- lemmerd uitzigt zoude kunnen verhinderen, uit denweg moet ruimen, al is het ook dat deze of genearbeider gevaar loopt met stof en puin

bedekt teworden. Dreigen de strijdige meeningen zijner voor- gangers hem van het spoor te brengen, hij mag zedaarom niet onopgemerkt laten, al moesten ook dedichterlijkste idealen, de verhevenste monumentenvan onzen geest uit vroeger en later tijd, voor de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 67 slagen van zijnen moker onherstelbaar bezwijken; alwerden zelfs (men vergunne ons in 1848 het bij- brengen van dit voorbeeld!) al werden zelfs de Ba- taven met hun bloed en hunne republiek tot droom- beelden , als men over hunne wettige afkomst in twijfelraakt bij het zien van de namen die op eenvoudigegeboorte- en sterflijsten voorkomen. De spiegel derwaarheid is meestal onaangenaam opregt, zelfs danals zij zelve inschikkelijk genoeg is, om zich nietin haren gewonen staat, maar gekleed aan ons oogte vertoonen. Deze en gene zal het ondervondenhebben en toch

mag zij de zijde van den geschied- schrijver niet verlaten. 5*













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 73 en wagenen met bier en andere voor-raed van Amers-foofd af-koemende by het dorp Leerssem hadden ge-noomen ende naer Utrecht wegh gesleept. De Hertoghzelf hield Bisschop David voor oogen, hoe zeer synelanden waren beschadighd en afterwaerts gezet om- trent en in de belegeringh van Deventer, wanneerhy ende de Hertogh van Burgondien syne stroomenmet volk en schepen hadde over-deckt, eude hunruytery en knechten de heele Velouw met heelezwermen door-liepen. Dese schaede reekende hy op50000 schilden, behalven de moorden, struyk-roove-ryen,

ontvoeringen, vrouwenkraght ende andere moed- willen en euvel-daeden aen die van 't platte landweder-vaeren. Hierby quamen eenige klaghten vanden Adel in 't byzonder, die ofte in 't leger vanDiephold ofte anders die van Utrecht hadden gedient,ofte ten tijde van 't belegh van Deventer hinder enaenstoot geleeden. Die van Utrecht wisten op elkenaeld een draed ende sochten de eene wtvlught opd'andere; 't welk de Hertogh speurende, ende hetmet zyne onderzaeten zelf quaed genoegh hebbende,te rugge schreef, dat hy des niet te min de gemeenevreede wilde onderhouden, hoewel hy merkte , dateenige quaed-gunstige de ongelegentheyd van dietijden tot hun

voordeel naemen, ende niet andersdan het werre-net en wtwegen sochten. PONT ANUS, Geldersche Geschiedenissendoor A. VAN SLICHTENHOBST. Arnh. 1654.blz. 252.











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 78 ontaardde in bijgeloof, de vroomheid in ondeugd. Deovervloed van rijkdommen en de gelukkige vrucht- baarheid van den grond waren de oorzaken daarvan.De vroomheid bragt groote welvaart te weeg, endeze dochter gaf, gelijk zeker schrijver zegt, als eeneadder hare moeder den doodsteek. Want even alsde priesteren vroeger rein en kuisch van leven wa- ren, toen zij zich enkel met hunne heilige bedieningbezig hielden, zoo waren er later onder hen dieanderen te boven gingen in begeerte en heersch-zucht, waarom zij de verdiende straf hebben ont- vangen en wij reeds

gedurende zoo vele jaren met* oproer, oorlog en godsdienstgeschillen gekweld worden.Door de voorouders werden tempels gesticht, kerk-plegtigheden verordend, goederen geschonken aanhen die het heilig dienstwerk verrigtten, en dit allesgroeide met den tijd aan. Er ontstond een grootgetal tempels, er werden altaren opgerigt, plegtig-heden werden op plegtigheden gehoopt, de nage- dachtenis der vromen werd gevierd, en niets in degodsdienst voor te veel gehouden, als het slechtshet aanzien van godsdienst had. Van daar dat som- mige tooneelspelers, onder denzelfden dekmantel vanvroomheid, de heilige verborgenheden, als op eentooneel, den volke voorstelden

i), en als zoodanig, *) De Schrijver, die in het laatst der 16de en het begin der17de eeuw bloeide, doelt op de tooneelspelen, welke hier telande, vooral in de 15deeeuw, dikwijls werden vertoond, enplaats hadden om, zoo het heette, der gemeente te beter metde leerstukken van de godsdienst bekend te maken. Dat dit







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 beroemd beleg van drie jaren weerstonden, vindtmen niet alleen wederom de Utrechtenaren, maarde 10 vendelen Nederlanders stonden onder bevelvan den Utrechtschen edelman Johan van HucJitenl/roeJc,die er den 28sten Sept. 1601, als opperbevelhebberder artillerie, met eere sneuvelde. De dapperheid derUtrechtenaren wordt, vooral in den algemeenenstorm van den 7den Januarij 1602, geroemd, waarbijde Spanjaarden meer dan 2000 man aan doodenverloren. De Utrechtsche bevelhebber Lanscroon hielddaarin van zijn vendel, sterk 125 man, slechts drieweerbare

mannen over. L. E. BOSCH, Gedenkboek der Utrecht- sche Schutterij. Utr., 1835. blz. 202. 1618. De Hollandsche Gemachtigden zochten hun [deUtrechtschen] te beduiden dat men met de Waard- gelders den Prins wel 't hoofd konde bieden; maardaar behoorde moed toe, en dit was een vrucht dieaan de Utrechtsche karsenboomen niet groeide. BILDEEDIJK, Geschiedenis des Vader- lands. Amsfc, 1835. D. VIII. blz. 48. 1664. Voor eerst praemittere ick, dat onse Stadt is van 6



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 82 de oudste bcmuerde Steden, ende onder de oudstede heerlijcx&te ende de gherenommeerste stadt van't Vereenigllde Nederlandt, leggende als in't Centrumofte midden van 't selve, in een vruchtbare endegantscli playsierige Lantsdouwe, hebbende een seerghesonde ende suyvere Lucht, vers ende klaer wa- ter, vaste ende verseeckerde Timmer-gronden, over- vloedige Leef-tocht, gemackelijcke accessen enderecessen van ende naer alle Landen ende Plaetsen,door bequame Rivieren ende wegen, ende aldaerordinarise Veeren van Schuyten ende Wagens, soodat men over

eenen bodem door de Eiviere de Vechtbevaren kan die seer machtige Coop-stadt van Am- sterdam, ende geheel Noort-Hollandt, Vrieslandt,Groeningen, Overyssel, ende eenige gedeelten vanGelderlandt: door den Vaertschen Ehijn opwaertsGelderlandt, ende alle boven-quartieren naer Duyts-lant; nederwaerts Zuyd-Hollandt, Zeelandt, Brabandt,Vlaenderen, ende alle Landen ende Plaetsen aen deMaes en Wael gelegen: door den Yssele ende OudenEhijn veele Zuyd-Hollandsche quartieren: behalvensnoch den Grommen Ehijn, ende de Vaert naer deEem ingevalle de Eegeeringe haer desseyn komt uytte wercken, om die respectivelijck te verdiepen endete graven: Ende

alsulcx in den Lande geen bequa-mer Stadt voor alderhande Keeringen, Manufacturenende Handwercken. Voorsien niet alleen met de Ordinaris Stadts Ma-gistrature van Policie ende Justitie, maer die daer-benevens oock comprehendeert den zetel van de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 83 hoogliste Provinciale Regeeringe, de Vergaderingevan de Ed: Mog: Heeren Staten deser Provincieende Haer Ed: Mog: Heeren Gedeputeerden; eenProvinciaal Hof van Justitie, met alle sijne Advocatenende Suppoosten; de Reeckenkamer van de Provincie;vijf Capitulaire Collegien, daer uyt den eersten Staetdeser Provincie wordt ge-eligeert; een Bloem desAdels; een vermaerde Academie, daer-inne allerleyGoddelijcke ende Wereltlijcke Wijsheit ende Weten- schappen geleert werden, ende by de selve een ge-volgli van Leer-meesters van allerley talen endeeerlijcke ende

genereuse exercitien, soo te paert alate voet, soo Polyticq als Militair, met alle appen-dentien, suppositien ende Dienaers van alle de voorsz.Vergaderingen, Collegien ende Universiteyten: eyn-telijck noch een tamelijck Guarnisoen van Ruytersende Voetvolck, soo tot securiteyt, als vermaeck vande Ingesetenen ende Borgerye, die oock van natuy-ren tot beleeftheyt ende affabiliteyt zijn genegen,ende daer-nevens een particuliere inclinatie bovenandere Steden hebben, om eerlijcke luyden, hun vanbuyten hier transporterende, wel te recipieren, endein goede achtinge ende waerde te houden; oocfc sooverre, dat sy die wel mede participanten maeckenvan de Regeringe, soo

wanneer deselve haer dooreen goede Conversatie aen-genaem ende door aen-coop van Erven voor den wel-stant van de Stadt endeProvincie geinteresseert maecken, ghelijck soo in voor- tijden, als noch tegenwoordigh daer van verscheydenexempelen zijn in alle de Collegien van Regeeringe, 6*









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 87 hevigheid der partyschappen, in Utrecht en anderesteden, die door de Geldersche enHollandsche Vorstendoorgaans werdt aangestookt, dikwils aanleiding ge- geven heeft tot zorgelyke beroerten. Men vindt in't Stigt veele oude en adelyke Geslagteu. Ook is erde Adel in hooger agting dan in sommigen der Ver-eenigde Gewesten. Zommige aanzien'yke ingezetenenoefenen den koophandel: minderen geneeren zig metallerlei handwerken. De geleerdheid heeft 'er, vanouds, meer dan in de andere Vereenigde Gewestengebloeid, en is 'er nog in geene mindere agting.De Hooge

School te Utrecht, die ruim eene eeuwoud is, heeft een aanzienlijk getal van geleerdemannen uitgeleverd. (J. WAGENAAE)Tegenw. Staat van Utrecht.Amst. 1758. Deel I. blz. 11. 1830. De ligging der stad in een bevallig en vruchtbaaroord, in het midden der Provincie, vrij van over- stroomingen , omgeven van schoone wandelplaatsen,vruchtbare landerijen en moestuinen, lommerrijk ge- boomte en fraaije buitenplaatsen; de gezonde lucht,die men er inademt; het zuivere water, dat zelfsnaar Amsterdam en elders verzonden wordt; de inde nabijheid liggende schoone dorpen, als Zeist,

















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 D 5 PKIJSVRAGEN BETREFFENDE DE GESCHIEDENIS VAN UTRECHT, UITCEECimEVEH DOOR HET PROVINCIAAL TJTKECHTSCII GENOOTSCHAPVAN KUNSTEN EN &quot;WETENSCHAPPEN , den 27 Junij 1848. Onder deze vragen komt het volgende zeventalvoor. Daar zij de geschiedenis van ons gewest aangaanen al de opgegeven onderwerpen eene degelijke be- handeling verdienen, worden die vragen hier mede- gedeeld, met den wensen dat die geschiedenis, doorde in te zenden antwoorden, spoedig weder eenigeschreden voorwaards moge doen. De

andere vragen en de voorwaarden der inzendingworden in het programma des Genootschaps gevonden,dat in de Kunst en Letterbode publiek wordt gemaakt. KO. 5. Eene geneeskundige plaatsbeschrijving derstad Utrecht. N°. 14. Eene geschiedenis der kanalen in de pro- vincie Utrecht, met opgaaf van het doel, waarmedezij gegraven zijn, zoo als bevordering van den han- del , verbetering van den landbouw, verveening, af- voer van water, en wat dies meer zij.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 96 N°. 28. Eene geschiedenis van den oorsprong, voort- gang en gevolgen van den strijd der LICHTENBERGENen LOCKHOBSTEN te Utrecht. N°. 31. Eene geschiedenis der voormalige ridder- schap van Utrecht, uitmakende het tweede lid derstaten van dat gewest, met naauwkeurige aanwij- zing van haren invloed op de regering, zoo onder debisschoppen, als tijdens de republiek der VereenigdeNederlanden. N&quot;. 32. Eene volledige historische opgave der heer- lijkheden en riddermatige hofsteden, eertijds gelegenin dat gedeelte van het voormalig bisdom van

Utrecht,hetwelk de tegenwoordige provincie uitmaakt, metaanwijzing der daartoe behoorende leenen en van deheerlijkheden, van welke zij zelve vroeger leenroerigwaren. N°. 39. Eene verhandeling, bevattende een Trajec-tum eruditum, waarin het werk van BUKMAN over ditonderwerp, uit later bekend geworden bouwstoffenworde verbeterd of aangevuld, en tot op onze tijdenvoortgezet. NO. 43. Eene geschiedenis van de Hieronymus-schoolte Utrecht, sedert hare stichting tot aan hare wijzigingin 1829. Bij de uiteenzetting van dit onderwerp, lette menvooral op het doel der stichting, de wijzigingen daarinna de Hervorming ontstaan, de verdiensten der on- derwijzers en de

vruchten, door die inrigting te weeggebragt. g











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 101 Transport 434der Aa *) en Voet, elcx vier, daar onder een hele..................12 De Heer van Linschoten, maarschalk van't Over- quartier.................6 Commissaris Weede............5 De Statenboden, voor elcx drie........9 Voor den extraordinaris (bode)........2 468minus *) 44 424Gearresteert als voren ter vergaderinge van de Heren Gedeputeerden der Ed. Mo. Heren Staten 'sLands van Utrecht. Gedaan tot Utrecht den 23en Octobris 1674. Johan van Nellesteyn vt Ter ordonnantie als boven. J. v. Luchtenburgh. *) Naderhand goet gevonden, de Heren van Nypoort, vanBeeck, van 's

Heren aarntsbergen ende van der Aa, als hiervoren komende, te verminderen.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 103 later nog andere bescheiden zullen worden opgeno- men, die met de thans medegedeelde handelingenin de naauwste betrekking staan. Gaarne veranderen wij het plan. Deze mededee-lingen zullen derhalve van tijd tot tijd worden voort- gezet, daar het met de inrigting van dit tijdschriftniet overeenkomt de synodale acten bijeen te- doenafdrukken en tevens als een afzonderlijk werk ver- krijgbaar te stellen, zoo «Is dit met het VII deelyan het jirchief voor kerkelijke gesphiedenis door dehoogleeraren K^T en ROYAAKDS gerjaa» is. De acta zijn, even als de vroegere,

naauwkeurigafgedrukt naar de oorspronkelijke, die in het archiefder provincie bewaard zijn gebleven. Zij doen, naarons inzien, voor die vroegere niet onder in belang- rijkheid, al hebben de vergaderde predikanten thansmeer over leerstellingen gehandeld dan over denzedelijken toestand hunner gemeenten, die daaromniet geheel over het hoofd werd gezien. De kennisvan al wat in de kerk gebeurde blijft voor den ge- schiedschrijver des lands onmisbaar; hare betrekkingtot de regering was te innig dan dat de geschiede- nis van de eene buiten die der andere behoorlijkkan worden verstaan. Nu en dan werden zelfsde burgerlijke belangen der ingezetenen naar deeischen

der kerk gewijzigd en haar invloed op hoo-ger en lager onderwijs behoeft niet te worden aan- gewezen ; die invloed was zoo overwegend dat degeschiedenis van het onderwijs voor een groot ge- deelte uit kerkelijke stukken moet worden opgemaakt.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 106 Acta Synodi Proviuciae Ultrajectinaeder ghener die by d' oude GereformeerdeKercke gebleven sijn, ghehouden binnenUtrecht int groot Capittelhuys ten Dom.Ano. 1618, den 12 Octobris ende ver- volgens. Sijn op dese Synode verschenen dese navolgende:Arnoldus Oortcampius, predicant tot Amersfoordt. Joannes WirtzfeldiusLaurentius Modaeus Joannes AllastiusGerhardus a Bree Adolphus SpizerusJoannes LyndemusJacobus HugenszJeremias WilheliuiGerhardus HelmichiusJoannes AucoopEgbertus OttonisWernerus HenriciJoannes SegermannusChristianus ab

OyenAbsalon HelmondtRumoldus JoannisHenricus ten BrinckHenricus Raetzfeldius Khenen. Wyck by Duyr- stadt. Montfoordt.Ten Berch (Woa- denberg).Houten.Cockengen.Hagesteyn.Seyst. Veenendaal.]\Iydrecht.Nichtevecht.Anckeveen.Westbroeck.Neerlangbroeck.Cudelsteert.Cortehoef,Wilnis.Amerongen. Uyt name van die gereformeerde kercke van Utrecht





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 108 quaestionis is beraemt, heeft dese vergaderinghe, omtijdt te gewinnen, die broederen, uyt Gelderlandthier verschenen, met eenpaerighe stemmen seer in-stantelyck versocht openinghe van haer gebesoigneerdete doen, het welcke d' gemelte Geldersche broeders(hoewel grote swarigheydt, om verscheydene redenenby haer voorghestelt, daer over makende) eyntelycksiende haer overstemt, aengenomen hebben te doen,met versoeck, dat ghelyck sy hier toe door desevergaderinghe so ernstelyck sijn gerequireert, sy alsowel door dese vergaderinghe by yeder een , die

menweten mochte dit haer doen sinistrelyck te interpre- teren , mochten gedefendeert worden. Den 13 Octobris. II. Sijnde den staet des verschils, so die in Gelder-landt geformeert was , by den Gelderschen broederenhier overgelevert, ghelesen ende herlesen, oock metnaerder verclaringhe op yeder artyckel ende lidtmaetvan dien, is nae ghenomene bedenckinghe op diederde resumptie by allen ende yeder broeder deservergaderinghe , niemandt uytgesondert, den staet desverschils by provisie ende tot dat die Remonstrantendeser provincie haer sullen hebben rondelyck ver-claert, gestelt in voegen als volcht:







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 111 2. Of die verkiesinghe geschiet is met aenmer-ckinghe van enigerley voorgesiene, genadighe endeevangelische dispositie ende weerdicheydt des menschen,waer door dese die vercoren wordt, weerdiger sondesijn, dan die niet vercoren en wordt ? Wy seggen neen. 3. Of die uytvercorene in die verkiesinghe aenge-merckt sijn van Godt, als Christo door 'twaere ge- loof ingelijft, oock als geheylicht ende den loop derGodtsalicheydt voleyndicht hebbende ? Wy seggen neen. 4. Of het besluyt van die salicheydt enighe men- schen te geven ende het besluyt van de salichma-kende

middelen den selven menschen te geven, eenende hetselve besluyt der verkiesinghe sy ? Wy seggen jae. 5. Of Christus also het fundament ende verdienendeoorsaeck is der verkiesinghe van desen ende ghenen,gelyck hy het fundament ende verdienende oorsaeckis der salicheydt van dese ende ghenen ? Wy seggen neen. 6. Of het waere salichmakende gelove een vruchtis der verkiesinghe ? Wy seggen jae. 7. Of eenighe 'menschen alle die middelen, tersalicheyt nodich, deelachtich worden, die nochtansniet salich en worden? Wy seggen neen. 8. Of die oorsaecke , waerom Godt niet besloten enheeft int verstandt ende wille aller menschen, die







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 114 te behouden, hoewel die saecke in velen anders nyt-valt door haer eygen schuit ? Wy seggen neen. 3. Of Christus die Salichmaker aller menschen isten aensien van die verwervinghe, ende alleen tenaensien van die applicatie van sommighe menschen ?Wy seggen neen, verstaende dat die verwervin- ghe ende applicatie even verre sich streckt. In den III ende lul Articulen sijn wy ons erach-tens eens: 1. Dat niemandt sonder enighe bysondere inwen-dighe verlichtinghe verstaen ende begrijpen can dengantschen sin der H. Scriftuyr, om te weten, te ge- loven, te hopen ende te

doen, so veele als ter sa-licheydt van node is. 2. Dat niemandt, sonder te hebben enighe begin- selen der wedergeboorte ofte gaven des H. Geests,can boete doen, verlangen nae verlossinghe, voor- nemen ende pogen sijn leven te beteren ende so verrearbeyden dat hy enighe daden, die notoirlyck quaetsijn, schouwe, ende dat meer uyt vreese van Godtte vertoornen, dan van straffe. 3. Dat niemandt, sonder die genade des H. Geests,kennisse hebbende van die salichmakende waerheydtende ontsteken sijnde door liefde totte selve, gedrevenwordt om d'selvige aen te nemen. 4. Dat het werck, van 'twelck d'wedergeboortehaeren aenvanck neemt, niet van die mensche

maervan die genade hercomt.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 115 5. Dat noch nedericheydt, noch enighe diergelyckedeucht, die heylich ende Godt behaechelyck is, inden mensche en sy, anders als hercomende van eenovernatuyrlycke genade, ende dat derhalven gheen-derley sodanighe deucht in den mensche van Godtte voren als een conditie vereyscht wordt, daeromhy in den enen liever als in den ander het gelovewerckt. 6. Dat die verdorventheydt soo wel ende so ey-gentlyck is in den wille, als in den verstandt endeaffecten. 7. Dat die mensche van natuyren geheel geestelyckdoodt sijnde, die sonde dan noch in hem leeft, daerdoor

het geschiet, dat hy niet alleenlyck can Godsgepredickte woordt ende die aengebodene genade tegenstaen, maer wel dat hy se wederstaet metter daedt. 8. Dat die mensche hem niet en wil bekeren,noch geloven, ten sy dat Godt dese wederspannich-eydt des menschen, door die werkinghe des H.Geests wech neemt. 9. Dat Godt, int werck der bekeeringhe, eersthet duyster verstandt verlicht, daer naer den verkeer- den wille ten goeden nijcht, ende eyntelyck die on- geregelde affecten temt, ende ten goeden bereydtende genijcht maeckt, so dat die mensche 't goedeeer wil doen, dan hy 'tselvige can int werck stellen. 10. Dat Godt, eygentlyck te spreken, noch na-tuyrlyck

noch moralyck der menschen bekeeringhewerckt, maer bovennatuyrlyck ende godtlycker wijse. So blijft dan noch in verschil : 8»



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 116 1. Of Godt door d' opweckende genade almachte-]jck werckt, gelyck hy werckt in die opweckingheder dooden. Wy seggen jae. 2. Of die genade wederstandelyck werckt in primoactu conversionis ? Wy seggen neen. 3. Of Godt allen ende een yegelycken die hyroept ende nodicht door sijn woordt, genoechsaemcrachtighe genade geeft, om die nodinghe te connengehoorsamen? Wy seggen neen. 4. Of, so veel die cracht der genade aengaet, Godtin die levendich makinghe des verstandts ende affec- ten werckt onwederstandelyck, ende in den willewederstandelyck ? Wy

seggen dat hy werckt op eenderley wijse. In den V Artyckel sijn wy oiises erachtens eens: 1. Dat niet alleen 'tgelove maer oock die volhar-dinghe in den ghelove nodich is ter salicheydt. 2. Dat die gelovighen , oin te mogen volharden,schuldich sijn Godt te vreesen, haer van sonden tewachten, d'selve te haeten, ende haer salicheydt invresen ende beven te wercken. 3. Dat sy, gelovieh blijvende, in die genade endegunste Gods altijdt volharden, oock so dat sy deurgheen listicheydt ofte gewelt des satans uyt Christihanden en connen getrocken worden. 4. Dat sy connen in swaere grouwelycke sonden



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 117 vallen, die tegens 'tgelove, liefde ende conscientiestrijden. 5. Dat 'tgelove ende liefde in de gelovigen seervermindert ende geswackt can worden. 6. Dat sy deur allerley sonden tiyt het gelove nieten vervallen. 7. Dat wanneer die gelovigen in sonden vallen,Godt die Heere haer terstondt niet en laet leggen ,maer die handt biedt tot wederoprechtinghe, in voegendattet aen den Heer niet en onbreeckt. 8. Dat die gelovighe, voor een tijdt lanck, hetgevoelen des geloofs ende der genade connen comente verliesen. 9. Dat die gelovighen in die genade ende gunsteGods niet en

cunnen blijven, sonder dat Godt haerdaerinne behoude, ende noch en connen noch ensullen volharden, sonder die gestadighe blijvendemedewerckende hulp ende genade des H. Geestes. 10. Dat men die gelovighe kynderen Gods troos- ten mach mette getrouwe ende gestadighe bewa-ringhe hares opperharders Jesu Christi, als die aensijn sijde volcomen gewillich ende machtich is, omhaer te bewaeren, dat se niet uyt en vallen, alletijdt daer by vermanende datse haer salicheydtwercken moeten in vresen ende beven, ende datdoende hy die staet toesie dat hy niet en valle. 11. Dat die volhardinghe in't gelove ende hey-licheydt in aller manieren een bysondere gave

Godsis, ende datse in geenderley wijse geseyt can wor- den , geen gave Gods te sijn.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 118 So blijft dan noch in verschil: 1. Of d'welcke eens waerlyck gelooft, so verre cancomen van Godt af te wijcken ende dese -wereltaen te hanghen, dat hy het gelove gantschelyck endeeyntelyck can comen te verliesen, ende van sijnesalicheydt vervallen ? Wy seggen neen. 2. Of wel enighe sodanighe gelovighen also verrevan Godt oyt afgeweken sijn, ende die werelt heb- ben aengehanghen, dat sy het gelove gantschelyckende eyntelyck hebben verloren ende van die salich- eydt vervallen sijn ? Wy seggen neen. 3. Of die volhardinghe hangt aen die wille deswedergeborenen

mensches, so dat die wille die naesteende enighe gesubordineerde natuyrlycke oorsaeckesy dier volhardinghe ? &quot;Wy seggen neen. HL Dit hier voorgescrevene sijnde by allen broe- deren ende een yeder van dien verclaert in oprech-ticheydt te wesen sijn gevoelen; 'twelk sy oock medehielden 't gevoelen der waere Gereformeerde kerckete sijn , is goetgevonden copye van dien te presen- teren aen die Ed. Mo. Heeren Staeten deser Pro- vincie , met onderdanich ende gantsch eernstich ver-soeck, dat haer E. Mo. gelieve den Eemonstranten,t'S. Catharijnen vergadert, gemelte copye ter handente bestellen ende haer te belasten op het alderspoe-dichste haere

verclaringhe op die ghestelde articulen,sonder enighe tergiversatie rondelyck te doen, t'sy







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 121 4. Dat d'erfsoude alleen oneygentlyck een sondegenoemt mach werden. 5. Dat d'erfsonde alleen een sonde Adams sy, sodat Godt ons om die erfsonde straffende, een vreemdesonde straffen soude. 6. Dat d'erfsonde door die doodt Christi geheelwechgenomen is. 7. Dat die genegontheydt die de cleyne kynderenhebben ten quaede, haer niet van natuyren aencleeft,maer in haer verweckt wordt, door quaedt exempelder ouden. 8. Dat Godt het menschelycke geslachte , eer hysijn verbondt der genade met hen gemaeckt hadde ,om die sonde Adams niet en heeft mogen

straffen. 9. Dat die wedergeborene in dit leven die ge- boden Gods volcomentlyck connen onderhouden. 10. Dat enighe, die de Gereformeerde kercke hierte lande met valsche leere beroert hebben, ende daer-over gecensureert ofte geexcommnniceert sijn, evenwelnoch leeraers van d'selve kercke te achten sijn , sooock dat sy met haeren aenhanck d'selfde Gerefor- meerde kercke hier te lande souden representeren. 11. Dat Arrio groot ongelijck -geschiet is, dat hyveroordeelt is om sijn gevoelen. 12. Dat Christus die sone Gods niet wordt genoemtten aensien sijnder ewige generatie uyt het wesendes Vaders, maer om andere voortreffelyckheden diein hem geweest sijn

meer dan in andere menschen. 13. Dat wy met dit selfde vleysch niet wederommesullen opstaen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 122 14. Dat die godtlosen niet verrijsen sullen. 15. Dat het die Christelycke Overicheydt niet ge-oorloft is oorloch te voeren. 16. Dat Godt niet en is eenvoudich in wesen endedrievoudich in personen. 17. Dat men die beelden wel wederom in diekercken mocht hebben. 18. Datter gheen helle na en is, maer dat tenjongsten daghe den aertbodem die helle worden sal. 19. Dat men geenderley secten van valsche leeremach beschuldighen, indien sy maer die 12 articulendes geloofs aennemen, so die leggen. VIL Ende hoewel men achten wil, enighe dervoorgemelte stucken meer

disputandi als asserendigratia gesustineert te sijn, oock dat men vertrouwetdat die serio hier bevorens sodanighe vreemde din- gen mochten hebben voorgegeven, metter tijdt sichmochten hebben beter bedacht, is nochtans goet ge-,vonden d'selfde te samen in handen van die E. Mog.Heeren Staeten, ende door d'selfde aen die Ke-monstranten over te leveren, om daer op rondelyckhaer verclaringhe te hooren, ten eynde alleen, soyemandt derselfder hadden enich bedencken daerover, het selfde tot haerder ende der kercken voordergerusticheydt mede bequaemelyck mochte gebrochtwerden ad Synodum Nationalem. Men sal oock ver-soecken dat die E. Mog. Heeren

Staeten gelievendie Remonstranten te belasten, datse in genere ver-claeren, of sy oock op noch enighe andere poinctder leere enich bedencken hebben, alles ten fine





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 124 doopt is, ende sich ten Avondtmael begeven heb- bende, 'frwelck hy oock lange tijdt gebrujckt heeft,stichtelyck ende eerlyck levende, ende naderhandtghewaer wordende, dat hy ongedoopt sy, behoordegedoopt te werden, mitsgaders hoe ende waer sulcxgheschieden sal ? X, Die Gecommitteerde, die van wegen desen Syn- ode sullen gaen ad Synodum Nationalem , sijn ge- last met eenpaerighe toestemminghe aller broederen,wanneer van die vijff articulen gesproken sal worden,niet toe laeten sullen, dat nae het stellen des staetsdes verschils, enighe quaestie werde

voorgenomendiesaengaende, voor ende al eer geinquireert, gedefi-nieert ende uvtgesproken sal wesen , welck van bey-den, te weten Remonstranten of Contraremonstranten,het gevoelen hebben van die gereformeerde kercke.Ende so daer nae by die onderleggende parthyeinstantie worde gedaen om accommodatie ofte tole- rantie, en sullen daer van niet moghen handelen,ten sy dat eerst uyt Gods woordt ondersocht, gede-cideert ende verclaert sal sijn, welck van beydenvoorscrcven gevoelen nae die waerheydt sy; 'twelcksijnde geschiet, sullen sy van tolerantie moghen spre- ken, doch alleen die nae waerheydt is, ende mitsdat die suyverheydt der leere daer door niet

enworde gequetst. Den 16 Octobris. XI. Is yeder afgevraecht wat particuliere grava-iniua hy hadde, die men of die Heeren Staeten deserprovincie, of den Nationali Synodo soude voorstellen,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 125 om daer in te moghen werden voorsien., ende sijrabygebracht dese naevolgende: 1. Dat verhyndert worden die vergaderinghe derPapisten ende afgodische ende superstitieuse dien- sten, als beevaerden, die tot nadeel van die gere- formeerde religie gepleecht worden, waeronder sijndie publyque superstitien, hier ende daer gepleechtin die begraeffenisse der dooden. 2. Dat die heylichmakinghe des sabbaths gevor-dert werde, d'welcke niet alleen op alle plaetsendoor verscheyden manieren van doen gemeynlickwerdt gevioleert, maer oock op sommighe plaetsen,door

openbaere marckten onder die predicatien, doortochten ende openbare excercitien der schutterijen,d'welcke oock onder die predicatien werden gedaen. 3. Dat men die plaetsen versorghe met costersende schoolmeysters die van die gereformeerde re- ligie sijn, insgelycxs officieren, schouten ende secre-tarysen. 4. Dat men die gilden ende broederschappen,welckers goederen onnuttelyck werden verteert, mochtafschaffen ende d'selvighe tot andere nootsaecke-lycke diensten employeren. 5. Dat geweert werden allerhande insolentien opNieujaers avondt ofte nacht, ende int schutten vandie bruydegoms of andersins gepleecht. 6. Dat die dode lichaemen der ghenen die

doodtgesteken ofte vermoordt sijn, in die kercken nietwerden geleydt, tot dat den soen daerover gedaen is. XII. Aengaende die kercken deser provincie , va-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 126 cerende ofte die noch comen sullen te vaceren, duranteSynodo Nationali, daer glieen gereformeerde kercken-raedt en is, sullen niet worden versien, maer by lee-ninghe worden bedient van die naestghesetene pre-dicanten, sonder onderscheydt, van wat gevoelen diemochten wesen, wel-verstaende so die naest gesetenis van 't gevoelen der remonstranten, dat alleen dieremonstranten die plaetse sullen bedienen, ende sodie naestghesetene waere van 'tgevoelen der contra- remonstranten , dat d'selvighe alleen die plaetse sullenbedienen: ten waer dat die respective

vacerendegemeynten hierdoor sich vonden beswaert, in welckengevalle sy haer by die E. Mog. Heeren Staetenbeclagende, by die selve ordre sal moghen gesteltworden, tot haeren contentement, ende sullen vandese vergaderinghe vercoren worden vier DeputatiSynodi, die men presenteren sal aen die E. Mog.Heeren Staeten, om geauthoriseert te worden, omop alle voorvallende swaricheden, betreffende diekercken ten platten lande, resorterende onder desevergaderinghe, te letten ende te doen nae behooren,ende dit alles by provisie, op hope dat die E. Mog.Heeren Staeten deser provincie, gelijcke ordre sullendoen stellen by die vergaderinghe der

remonstranten,'twelck naederhandt bevonden is geschiet te sijn. Den 20 Octobris. XHI. Sijn genomineert Deputati Synodi, die usquead proximam provincialen! synodum, het opsicht overdie kercken, onder dese vergaderinghe sorterende,hebben sullen, ende sijn dese:





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 128 verrichten van alle 'tgene, 'twelck volgens den lastder Ho. Mog. Heeren Staeten Generael, als mededer E. Mog. Heeren Staeten deser provincie in desevergaderinghe is te verhandelen geweest. XV. Sijnde by die E. Heer Borgemeyster HAR-DEVELT uyt naeme van die E. Heeren Staeten voor-gestelt of niet raedsaem waer, dat dese vergade- ringhe met die van die Remonstranten werden byeen gebracht, om alsoo mondeling te bespoedigenende af te handelen tgene bleeck dat scriftelyck nietwel en succedeerde: is verstaen om gewichtighe re- denen sulcx tegenwoordich

niet raedtsaem noch dien-stich te sijn; indien nochtans die Mog. Heeren Stae- ten liet anders mochten verstaen, sal men versoeckendan dat uyt yeder vergaderinghe twee of drie totsodanighe mondelinghe besoignes mogen werden ge-deputeert, daertoe dese vergaderinghe haer medewillich presenteert. Den 21 Octobris. XVI. Sijnde die broederen gevraecht, nae die gele-gentlieydt haerder kercken ende scholen, ende is, uyt-genomen die voorgemelte swaricheden, daer remedietegens versocht sal worden in Synodo Nationali, be- vonden, d'selvighe sodanich te sijn, dat men metvreuchden Godt daer over heeft gedanckt. Ende sijndie broeders eernstelyck vermaent,

voortaen in haereaengewende trouwicheydt ende naersticheydt te con- tinueren, sorch dragende dat nevens die leere der waer-heydt oock die Godtsalicheydt onderhouden ende voort- geplant werde, twelck yeder een heeft belooft te doen.























Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 139 synodale vergaderinge gehouden sal worden , als devergaderinge der contra-remonstrantsgesinde in t'ca-pittel ten Dom. Alsoo sekere contra-remonstrantsgesinde predican- ten by requeste versocht hadden aen de H.H. Statendeses Stichts, om te mogen apart vergaderen , endedaer toe onder anderen hadden geallegeert sekereredenen, daer door de remonstrantsgesinde predicantenbuyten haere schuit worden geblameert ende beswaert:soo is goet gevonden dat uyt den name der vergade- ringe den HH. Staten deser Provincie sal schriftelyckworden geremonstreert de

onschult der t'onrecht be-schuldichde, mitsgaders hare beswaernissen over deseseparate vergaderinge; tot het stellen ende overleverenvan welcke remonstrantie sijn gedeputeert de Prae-ses , CAROLUS EIJCKEWAEKT ende de Scriba. De broeders, by de missive der HH. Staten vande beschrijvinge deser vergaderinge niet verwittichtgeweest sijnde van tgene daerop sy eygentlick soudenvergaderen ende besoigneren, ende derhalven haerdaer toe niet hebbende connen bereyden, soo is, tothet nacomen van de twee eerste leden der bovengementioneerde propositie der HH. gecommitteerden,geeyscht ende geconsenteert uytstel tot den 15enOctobris naestvolgende,

nae den middach ten 2 uren.Maer is middelertijt, den 14en Octobris, ons overge-Icvert den staet des verschils, gestelt by den contra-remonstranten i). i) Zie bladz. 109.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 140 Die Jovis den 15 Oetobris.Voor middach. Heeft men begonnen te examineren den voor- noemden staet des verschils ende is desselven dachsden HH. Staten overgelevert de voorgemelde re- monstrantie ende t'schrift geintituleert Noodich onder-soeck etc. l). Na middach. Is de Vergaderinge rapport gedaen van de voorsz.gedeputeerde aen de HH. Staten, die tot antwoorthebben gegeven, dat alsoo die resolutie van apartte vergaderen op de beschrijvinge van de Ed. Mog.HH. Staten was genomen, daer in by Hare Ed.Mog. gecommitteerden niet en conde verandert worden.

Men is voortgegaen in examine status controver-siae, ende sijn gedeputeert tot het stellen van deantwoort oft aenmerckingen op den staet des verschils,de Praeses, SPEENHOVIUS , CABOLUS BIJCKEWAEETende de Scriba. Die Lunae 19 Octobris. Is men voortgegaen in t'examen des voorgemeldenschrifts. Martis 20 Octobris. Is goet gevonden den contra-remonstranten, totnaerder openinge van haer gevoelen, over te leverensekere 17 articulen, concernerende de 5 differentialepoincten, om hare verclaringe daer op te hoorennoopende t'verwerpen oft aennemen der selve, ende *) Zie hierachter de Bijlage E.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 141 sijn deselve des selven dachs den HH. Staten over-gelevert, mitsgaders onse aenmerckingen over denl&quot; artyckel staende in verschil '). Mercurii 21 Octobris. Sijn naegesien de autheuren, daer uyt de 17 voor- gemelde articulen genomen sijn, ende sijn die be- vonden wel ende getrouwelyck te sijn geextraheert. Is by den HH. gecommitteerden geproponeert vante deputeren van beyde sijden 3 persoenen, om metmalcanderen naerder te spreken aengaende den standtdes verschils ende mondeling te confereren. Is byde vergaderinge geantwoordt dat sy raetsaem vontom

vele redenen schriftelyck te handelen. Heeft dannoch deselve gepresenteert mondelinge conferentietusschen 3 ende 3 persoenen, mits dat de selvemochten confereren niet als gedeputeerde, maer voorhaer particulier, alsoo in sulcke saken d'een d'anderniet govouchlyck en conde vervangen , ende om an- dere redenen meer; breeder gededuceert in sekereremonstrantie dies aengaende den HH. Staten over-gelevert *). Is oock van wegen den contra-remonstranten over-gelevert door de gecommitteerden seker schrift, ver- vatende 19 vraechstucken, gaende buyten de 5 con- troverse poincten; in t'welcke aen te nemen swaricheytis gemaeckt, ende geresolveerd daer op

onse grava-mina den HH. Staten te remonstreren, t'welck dachsdaer aen mondeling ende schriftelyck is gedaen. i) Zie de Bijlagen C en F.J) Zie de Bijlage G.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 144 tegen den eersten Novembris te houden tot Dordrecllt,ende dienvolgende de E. Mog. Heeren Staten vanUtrecht, hebbende geleyt separate vergaderinge vanremonstrants onde contra-remonstrants gesinde pre-dicanten, beyde houdende voor eenen wettigen Syno-dum provintiael van Utrecht, den Eemonstrantenbelast hebben twee predicanten met een ouderlingte, committeren, om in de vergaderinge des SynodiNationalifi als Leden desselven te compareren. Sooist dat dese synodale vergaderinge gecommitteertheeft ende committeert mits desen de

eerwaerdige,welgeleerde, hoochwijse ende godtvruchtige onse be- minde medebroeders D. ISAACUM FREDERICI en D.SAMUELEM NAERANUM, respective kerckendienaren totUtrecht ende Amersfoort, ende Mr. STEVEN VANHELSDINGEN, Eaedt ordiiiaris van den Hove provin- tiael van Utrecht ende Oud-ouderling der kerckenaldaer, om van harent wegen, op den voornoemdenSynodum nationael, als Leden desselven te compa- reren ende de poincten van praedestinatie, met denaencleven van dien, te helpen ondersoecken, onsesententie ende gravamina op dese ende andere din- gen voorstellen, defenderen of accommoderen; de gra- vamina van andere kercken

of personen, 'tsy int ge-meyn of int particulier, aen te horen en daerop receste nemen, 'Om ons deselve te communiceren; allescheuringe tegen te staen en helpen weeren endewechnemen, ende in alles doen ende oordelen ach- tervolgende Godes H. Woordt als sy in conscientiesullen vinden te behoren, volgens de Instructie, haer





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 146 broeders contraremonstrantcn, op de 17 articulen,concernerende de 5 controverse poincten, daer \vyhaere verclaringhe hadden vereysclit, verclaert hebbendat sy sodanige poincten noyt en hebben geleert;versoeckende dat wy nopende seeckere vraechstuckenbuyten de vijf controverse poincten, ons van de con- traremonstranten voorgestelt, (namentlyck dese: 1. Of Christus den bitteren cloot des cruyses al- leen gestorven is, om ons een exempel te geventot navolginge ? 2. Of Christus de selfde straffe niet geleden heeftdie wy verdient hebben ? 3. Of het geloove moet

beschreven worden te sijngehoorsaemheyt Jesu Christi; ende of het geloove,in den catechismo beschreven, sy een fantastyckgeloof, passende op alle secten ende sectarissen, diemaer uyterlycke professie doen van Christo Jesu ? 4. Of d'erfsonde alleen oneygentlyck een sondegenoemt mach worden ? 5. Of d'erfsonde alleen een sonde Adams sy, soodat Godt, ons om die sonde Adams straffende, eenvreemde sonde straffen soude ? 6. Of d'erfsonde door de doot Christi geheelwechgenomen is ? 7. Of die genegentheyt die de cleyne kinderenhebben ten quade, haer niet van naturen aencleeft,maer in haer verweckt wordt door 't quaet exempelder ouden? 8. Of Godt het

menschelyck geslacht, eer hy sijnverbondt der genade met haer gemaeckt hadde, om



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 147 die sonde Adams met de verdoemenisse niet en heeftmogen straffen ? 9. Of de wedergeborene in dit leven de gebodenGodts volcomentlyck connen onderhouden ? 10. Of die gene die de gereformeerde kercke hierte lande met valsche leere beroert hebben ende daerover gecensureert ofte geexcommuniceert sijn, evenwelvoor leeraers van de selfde kercke mogen gehoudenwerden; soo oock dat sy met haeren aenhanck de- selfde kercke hier te lande souden representeren ? 11. Of Arrio oock groot ongelijck geschie.t sy dathy veroordeelt is om sijn gevoelen ? 12. Of Christus

de soone Godts niet en wordt ge-noemt ten aensien sijner eeuwiger generatie uyt hetwesen des Vaders, maer om andere voortreffelyck-heden, die in hem meer geweest sijn dan in anderemenschen ? 13. Of wy met dit selfde vleysch niet wederomsullen opstaen? 14. Of de Goddelosen verrijsen sullen ? 15. Of het de Christelycke Overicheyt geoorlooftis oorloch te voeren ? 16. Of Godt niet en is eenvoudich in 't wesen, endedryvuldich in persoonen ? 17. Of men de beelden wel wederom in de kerckemach hebben ? 18. Offer nu oock een helle is, of dat ten jong-sten dage den aertbodem de helle worden sal ? 19. Of men oock eenigerley secten van valscheleere mach

beschuldigen, indien sy maer de 12 10*



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 148 articnlen des geloofs aennemen soo die leggen ?)van gelijcken souden verclaren. Soo ist dat wyverclaren mits desen, dat wy het affirmativum oftejae van den l, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,17, 18e vragen noyt en hebben geleert, noch oocken leeren, noch het negativum oft neen van de 2,14, 15, 16, 19e vragen. Actum in onse vergaderingedesen 22en Octobris 1618. Onderstont. Uyt den namevan de Synodale vergaderinge, vergadert Ste. Cate-rijnen. Onderteeckent. ISAACUS FEEDERICI, praesesSynodi. SAMUEI, NERANUS , scriba. Gecollationeertjegens d'originele

ende daer mede accorderende be- vonden. In kennisse van my. ANT. VAN IIILTEN. J) Bijlage C. Articulen die wy verwerpen, ende waer-over wy in conscientie de meeste swa-richeyt maken, als die wy houden Godeoneerlick, ende de stichtinge tot sGodtsa-licheyt ten hoochsten schadelick te zijn,ende daer over wy bidden dat haer debroederen rondelick ende oprechtelick willenverclaren, alzoo sy die ofte geheel voor-by gegaen zijn, ofte soo donker, twijfelach- i) Secretaris der Staten van Utrecht, eenige weken vroegerop aanbeveling van prins MAURITS benoemd.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 149 tich ende dobbelsinnich gestelt hebhen intformeren van den staet des geschils, datons qualyck mogelick is, haer meningedaer van te mercken. 1. Dat de mensehen alleen door Godes loutere be- hagen, sonder haere verdienste, ter eewiger doot zijngepraedestineert. Item dat hy de ontschuldigen in zijnpraedestinatie verdoemt. 2. Dat de praedestinatie oock gaet over de cleynekynderkens, die Godt van 's moeders borsten rucktende smackt in den ewigen doot. Item dat het selfsniet vast en gaet dat de kynderkens der Christenen,in haere kintsheyt stervende, sullen salich

werden1,maer dat men sulcx moet oordelen, naer den regelder liefde, altijts voorbehouden Godts vrye verkie-singe, die daer dickwils onderscheyt inne maekt.Item dat het met den kynderkens, die in Christosterven , verschoydentlick toegaet, want dat zy zullenofte salich werden naer 't inhouden des genadenverbonts, ofte verdoemt werden naer de nature vankynderen des toorns. 3. Dat Godt dien 't hem belieft heeft, niet alleengepraedestineert heeft tot de verdoemenisse, maer oocktot de oorsaken der verdoemenisse. 4. Dat hv verre het mccstendeel der menschen tot



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 150 de verdoemenisse ende oorsaken van dien heeft ge- schapen , sonder daer toe bewogen te zijn door eenigeoorsaeck die in de mensche was, ofte daer in tevooren aengesien soude mogen zijn. 5. Dat de hoochste ende voornaemste oorsaecke vandes menschen verdoemenis ende van 't ongelove isGodes verwerpinge. 6. Dat Godt in den menschen het ongelove werckt(efficit) ende dat hy haere sonden te wege brengt(procurat), haer daer toe beweecht ende drijft dooreen hoghere ende onwederstaenlicke macht. 7. Dat Godt de menschen beweecht om alles te doenwat zy

doen, oock tot de sotte, quaede ende wreedewercken, ende dat niet alleen door een generalemaer oock particuliere beweginge. Dat hy oock tewege brengt dat hem de menschen schandelickeblasphemeren, ende de tongen der menschen beweechtalles te seggen wat sy seggen, tsy dat se Godtblasphemeren oft prijsen. 8. Dat Godt praeciselick ende absolutelick niet en wildat de menschen meer quaets doen dan zy doen,noch meer quaets laeten dan sy laeten, jae vaneewicheyt onvermijdelick heeft gepraedestineert wan- neer , hoe ver ende hoe de menschen sullen deGodtsalicheyt betrachten ofte niet betrachten.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 151 9. Dat Godes wille de oorsake is van alles wat daerin de werelt geschiet, ende datse de nootwendicheytaller dingen is. 10. Dat de verworpenen door Godes besluyt onmij-delick tot de sonde worden genootsaeckt, mede ge-constringeert worden tot sondigen sonder berouwende tot der doot. 11. Dat Godt van der menschen daden anders nieten weet dan tgeen hy daer van in ewicheyt heeftbesloten dat geschieden sonde. 12. Dat de wille van Judas, om Christum te verraden,was een werck Godts, 'twelck hy met zijn almachtbeweechde, gelijck hy alle dingen beweecht. 13. Dat

Godt wel seyt tot de verworpene die hy hetEuangelium doet predicken, dat zy haer bekeerenende salich worden, maer dat hy inder waerheytniet en wil. 14. Dat hy oock niet gewilt heeft dat Christus voorde verworpene soude sterven, 15. Dat de wedergeboorte gewrocht werdt door eencracht die onwederstandelick is, gelijck men licha-melick geboren wert ende gelijck Christus ten jongsteudage de dooden sal opwecken,







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 154 niet geresolveert en hadden, mits datse hare be-denckiuglien souden by haer behouden) dat dit Syn-odus provintiael op eenen geheelen anderen endenieuwen voet aengeleyt ende gehouden soude werden,als wel voor desen alle tijt in dese provintie gebruy-ckelick ende onderhouden was geweest, ende daerop men sonderlinghe, deurgaens in de nagebuyrdeprovintien, dat men den Synodum op den oudenvoet houden moeste, geclronghen heeft; hadden daer-omme de voorsz. kerckendienaren billicke oorsaeckeswaricheyt te maken, omme in sulcker voegen opdesen

Synodum provintialem, alwaer de predicantenvan de provintie niet te samen en comen , maer often deel after blijven, of aparte vergaderinghe hou- den , te verschijnen, en volgens dien van uwe Ed.Mog. te versoecken, daer van ontslagen geweest temogen sijn. Te meer hadde hyer nu voornamentlick de Syno-dus op den ouden voet behooren, (onder correctie)gehouden te werden , gemerckt de constitutie en degelegentheyt van dese provincie, zijnde deselve, omhaer cleynheyt, tot noch toe in classen niet verdeyltgeweest, gelijck wel elders, alwaer se ten minsten,soo se niet allo op den provintialem Synodum connencompareren, van te voren te samen vergaderen,

endedan uyt aller name haere gedeputeerde met instructieende credentie tot den Synodum provintialem af-seynden; gemerckt mede d'ordre , by publycque au-thoriteyt van de Ed. Mog. Heeren Staten deserprovintie, tot noch toe onder de voqrsz. soo wel



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 155 Remonstranten als Gontraremonstranten tot mutueletolerantie, christelycke eenicheyt, ende broederlyckegemeynschap geobserveert ende onderhouden, endevoor desen noch niet afgedaen. Beneffens dat sy in verscheyden regarden (denSynodift provintiael aldus gehouden wordende) nieten sien hoe dat sy in alle delen sullen connen vol- doen de goede intentie van de Hooge Mog. HeerenStaten Generael, uytgedruckt in verscheyden arty-ckelen opt beleyden ende houden des Synodi natio-nalis, in hare Hoghe Mog. Vergaderinghe gearresteert.'Want alsoo den 2e artyckel

hout, dat sodanighebeswaernissen, die by den provintialem Synodumniet en hebben connen afgedaen werden of gericht,by de deputatos tot den Synodum Nationalem gecom-mitteert, in geschrift, claerlyck ende duydelick aen'tSynodum nationael te brengen waren, was daer toet'eenemale nodich dat alle de predicanten deser pro-vintie by inalcanderen souden comen. ende te samenin Synodo provintiali vergaderen, otnme te sien watgravamina afgedaen of gericht souden connen sijngeworden, ten eynde alleen de overgeblevene endeonafgedane in geschrifte claerlyck ende duydelyckaen't Synodum nationael hadden te brenghen geweest,het welcke nu seer beswaerlyck,

niet alleen om decortheyt des tijts, maer oock om dat eenighe, (diebyna het derde part van de vergaderinghe makensoude, ende die daer deur soo vele geswackt is)achter gebleven sijn, ende haere bedenckingen byliaer behouden, sal connen geschyeden; duer by ge-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 156 voeght, dat of daer eenighe gravamina waren , died'een tegen d'ander mochte hebben, sullen deselve,door dese separate vergaderinghe, niet connende inSynodo provintiali afgedaen of gericht worden tereerster instantie, tegen alle ordre, oock tegens demeyninghe van de Hoogh Mog. Heeren Staten Ge-iierael, op den Synodum Nationalem moeten gebrachtworden. En weten oock niet de voorsz. kerckendienaershoe haer reguleren in respect van den 3e artyckel,by welcke gestatueert wordt datter by de respectiveparticuliere synoden, ses gequalificeerde persoonensullen

worden gedeputeert, onder welcke vyer of tenminsten drye predicanten sullen zijn; ende d'anderetwee of drye moghen zijn gequalificeerde persoonen,ouderlinghen off andere lidtmaten van de kercke, doendeprofessie van de ware gereformeerde religie; wantdie hyer compareren, allen predicanten sijnde, endein die qualiteyt op dese separate vergaderingh« ver- schijnende , sonder ouderlingen of andere ledematenvan de kercke, doende professie van de ware gere- formeerde religie, als aen welcken de brieven vanconvocatie tot den Synodum provintiael niet gerichten sijn geweest, ende daeromme niet tot dese ver- gaderinghe gehorich , worden genootsaeckt drye pre-

dicanten van hare zijde te sullen moeten deputeren.Hadden daeromme, ende om andere oorsaken meer,de voorsz. kerckendienaren van herten wel gewenschtdat de vergaderinghe der predicanten van dese pro-vintie, om den naeme van een Synodus provintiaelte mogen voeren , op den ouden voet ende volgens



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 157 t'oude gebruyck aengeleyt waere geweest; ende enconnen deselve uwe Ed. Mog. niet verbergen, hoedat sy ten hoochsten over dese separate vergadcrin-glie bedroeft zijn, soo nochtans, dat sy in hare con-scientien wel weten ende versekert zijn, daer toe, vanhare zijde, geen rechtveerdige oorsaecke gegeven tehebben; des sy oock te beter haer daerinne troostenende gerust houden connen, te meer also uwe Ed.Mog. Gecommitteerde den remonstrantsgesinden ker-ckendienaren versekeringhe hebben gedaen, dat uweEd. Mog. tselve als nu geschyet ten wederzijdent'

ordonneren goetgevonden hadden uyt eygen mo-tijf, om sekere politycque insichten ende consideratien,sonder acht te nemen op de redenen, de welcke aenuwe Ed. Mog., by de genen dien het alderminstbetaemt hadde, tot versoeck van separatie overgege- ven waren. Ende en souden daerop de remonstrantenniet meer te seggen hebben, ten ware de selveredenen tot versoeck van separatie, by eenighe con- tra-remonstranten geteeckent, in uwe Ed. Mog. ver-gaderinghe op beschrijvinghe laestleden overgelevertwaren geweest, by welcke, alsoo de remonstrantenbevinden, dat sy swaerlyck voor uwe Ed. Mog. ver-gaderinghe beschuldicht ende gegraveert zijn gewor-

den , indien het uwe Ed. Mog. goede gelyefte M'aregeweest, die voorsz. contra-remonstranten rekenschapvan haer seggen te doen geven, mitsgaders de re-monstrantsgesinde daer op ende jegens te hooren,hadden deselve wel verhoopt ende betrout dat sy,soo haer sulcx van uwe Ed. Mog. wijsheyt ende



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 158 equiteyt hadde mogen wedervaren, dermaten hareonschult ende oprechticheyt in dese uwe Ed. Mog.souden hebben doen blijcken, mitsgaders de nieticheyt,impertinentie ende onwaerheyt van deselve redenentot sulcken versoeck verthoont, dat uwe Ed. Mog.oorsake souden gehadt hebben om contentement daer-inne te nemen. Souden oock de gedeputeerde desSynodi (omme soo veel mogelyck ende in haer was,dese scheuringhe, daer de contra-remonstranten napooghden, te voorcomen) de vrijmoedicheyt gebruyckthebben, seker nodich ondersoeck, op de selve rede-

nen gestelt, uwe Ed. Mog. te behandigen , ten waredat sy daer in, door het scheyden van uwe Ed. Mog.vergaderinghe op beschrijvinghe, mitsgaders uyt-schrijvinghe van de brieven tot convocatie, van deseseparate vergaderinghe voorcomen ende belet warengeweest; welck nodich ondersoeck sy evenwel niethebben connen nalaten , met alle behoirlycke eerbie-dentheyt ende onderdanicheyt, (tselve hyer neffensgaende) uwe Ed. Mog. noch te presenteren ende terhand te stellen »)), ten eynde uwe Ed. Mog. daeruytvolcomentlyck mogen sien, niet alleen de imperti- nentie ende ongefundeertheyt van de selve redenenom sulcken versoeck ende van sodanige

consequentiedaerop by uwe Ed. Mog. te mogen doen, maer oockdaer by, met wat notoire onwaerheyt de voorsz. ker-ckendienaren remonstranten by de selve redenen be-swaert worden, dienende dit selve ondersoeck tot J) Zie dit stuk hierachter als Bijlage E.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 159 hare nodighe verantwoordinghe jegens soodaniglieblamen, als haer by dit schrift nagehouden werden,ende waer deur sy by uwe Ed. Mog. verdacht sou- den connen gemaeckt sijn. Voorders, hoewel de remonstranten eygentlyck uytde brieven van convocatie van uwe Ed. Mog., aenhaer gedestineert, niet en hebben connen wetenwaertoe dese separate vergaderinghe aengestelt soudeAvorden, mitsgaders wat haer daer in te doen soudestaen, vermidts de selve geene bysondere gravaminaof poincten, daer op te handelen soude vallen, byuwe Ed. Mog. toegesonden of

eenighe openinghedaervan gedaen was, ende daeromme als anders omde redenen te voren gededuceert, billiclllyck haddenmogen versoecken ontslaginghe van uwe Ed. Mog.,omme niet alsoo, maer gesamentlyck ende synodali-ter te compareren, en hebben nochtans deselve , uythet respect dat sy uwe Ed. Mog. authoriteyt endebevelen (soo vele sy ymmermeer in conscientie ver- mogen) toedragen, niet willen in gebreke blijvenomme op den gesetten tijt, ter selver plaetse haergeordonneert, te compareren, ende aldaer uyt uweEd. Mog. Gecommitteerde, wat uwe Ed. Mog. ver- dere goede gelyefte soude wesen, naerder te verne- men. Uyt welcke alsoo sy verstaen

hebben uwe Ed.Mog. meyninge ende intentie te wesen, dat de re- monstranten dese separate vergaderinghe als een pre-paratoir provintiael half synodus souden gebruycken,omme met stellinghe van den staet des geschils overde questieuse poincten, item van eenige gvavamina,









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 163 conscientien in desen deele vercregen hebben, daerse nochtans van te voren sulcke lichte ende onbe-swaerde conscientien gehadt hebben, datse niet alleen-lyck volle ses jaren lanck broederlycke ende chris-telycke gemeynschap met de remonstrantsgesindepredicanten gehouden hebben, maer hebben oockeenighe van dese subscribenten, als deputati synodi,andere tot gelijcke gemeynschap vermaent ende meer- malen met hanttastinghe verbonden; ja dat meer is,alle maenden ende soo dickwils als't van noden wasmet de selve remonstranten op alle vergaderingen,

totop de laeste comparitie over een maent herrewaerts,gecompareert, ende te samen sonder eenighe voor-wendinghe van beswaringhe van conscientie gebe-soigneert, gelijckelyck' over de examina der aenco-mende, soo wel remonstranten als contra-remon- stranten (wat het gevoelen belanght) predicantengeseten, dezelve aengehoort, daerop geadviseert endetot bevestiging in haere dyensten geconcludeert, endevoirt alle andere handelingen, haer als deputatossynodi concernerende, geassisteert, sulcx dat de re- monstranten anders niet vermoeden en connen ofdaer en moeten al andere redenen , als dese die ge-pretendeert werden, geweest zijn, die dese

grootebeswaernisse (van niet op de Synodale provintialevergaderinghe met de remonstrantsche predieantente willen compareren) in de conscientien van de sub- scribenten tsedert sulcken corten tijt veroorsaeckt heb- ben ; gelijck oock de remonstranten het daer voorhouden, datter vry wel andere redenen zijn, niet 11*















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 170 oyt daer toe, om by haer selven haer van de sub-scribenten te separeren, eenighe bysondere vergade-ringhe met uytheemsche theologen of predicanten ge- houden te hebben. Indien dan noch de subscribenten drijven willendat de remonstranten ymmers bysondere vergade-ringhe met uytheemsche theologen ende predicantengehouden hebben, antwoorden de remonstranten (metalle dewelke men zwaricheyt maeckt op den provin-tialem Synodum te samen te comen) sulcx alle niette weten, noch oock alle geen last daartoe gegevente hebben. Is 't by eenighe alleen van de

remon- stranten geschyet, dat se niet (gelijck hier hatelyckvoorgestelt wort) bysondere vergaderinghe, (niet andersdan of men alle of eenighe van de formaliteyten insoodanighe vergaderinghen, als waer van hier ge- sproken wort, gebruyckelyck, gepleecht hadde) oockniet met uytheemsche theologen of predicanten, (want senoyt met eenighe uytheemsche theologen of predicantenniet alleen geen bysondere vergaderinghe gehadt, maerselfs niet separatim gecommuniceert te hebben, be- vonden en sal worden, daer mogelyck wel ter con-trarien soude connen blijcken by eenighe van desubscribenten zijde sulcx geschyet te zijn) maer enighegemeynsame familiare

communicatie , of soo men'tsoo noemen wil, vergaderinghe, niet met eenigheuytheemsche, maer inheemsche ende nabuyrige theo- logen ende predicanten gehouden hebben , wort datqualick ende impertinentelyck int gemeen den anderenremonstranten, die daer geen kennisse van gehadt



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 171 noch last toe gegeven hebben, te laste geleyt. Endeindien soodanighe enighe vergaderinghe met inheem-scho theologen ende predicanten gestreckt soude heb- ben tot separatie te maken van den contra-remon- stranten , om dat de subscribenten daer niet by ge- weest en zijn, souden om deselve redenen d'andereremonstranten over dese hare mede remonstrantenvergaderinghe (als mede daer by niet geweest zijnde),niet min van separatie te clagen hebben, als desubscribenten. Seggen vorders de remonstranten, dieeenighe sodanighe communicatie oft vergaderinghe,tzy

door occasie, t/y andersins, met eenighe inheem-sche ende nabuyrighe theologen of predicanten oytgehadt of gehouden hebben, dat sulcx als nergens,noch in Gods Woort, noch by kerckelycke ordon- nantie , noch by eenighe politycque wet deser landenverboden sijnde , haer vry gestaen heeft ende geoor-loft is geweest. Beneffens dat het oock geschyet ismet voorweten ende wille van die gene, dien doeter tijt tselve soude geschenen hebben eenichsins aente gaen of daer in eenich spreken te hebben. Be- halve dat geene vergaderinghe noch communicatiesgroot of cleyn, (twelck hyer alleen de questie is,) oytint minste gestreckt heeft tot scheuringhe, maer integendeel

altijt tot deliberatie ende overweginghe, hoemen 't best opt gevoechlycxste deselve scheuringhe ,tenderende tot ruine ende onderganck van de gere- formeerde kercke, ende soo te vresen is, oock vanons vaderlant, soude voorcomen ende de eenicheytmet waerheyt, Godsalicheyt ende vryheyt daerinne











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 176 te zijn, vermidts vier persoenen (daer by noch eenonder aen geteeckent was) tot te selve gedeputeertzijn. Of alle de contra-remonstrantsgesinde predican-ten deser provintie tot dese onderschrijvinghe endeovergevinghe den subscribenten gelast hebben, hebbende remonstranten groote oorsaeck daer aen te twy-felen, de wijle seker contra-remonstrantsgesint predi-cant deser provintie daer van niet met allen te we- ten , noch commissie daertoe gegeven te hebben,rerclaert ende betuight heeft; sodanighe mogen daeral meer wesen. Het soude oock de remonstrantsge-sinde

predicanten wee gedaen ende bedroeft hebbendatter soo seer vele souden geweest zijn , die haerhiertoe souden hebben laten misbruycken ende per-suaderen, dewijle sy van te voren alle te samen(niemant uytgenomen) belooft, ende enighe van dieoock met hanttastinghe, tot de onderlinghe verdraech-saemheyt ende broederlycke gemeynschap verbondenende verplicht hebben. Niettemin soo daer soo seer velesulcke contra-remonstrantse predicanten souden wesen,sal daer uyt connen blijcken de tastelycke onwaerheytwaermede men de remonstrantse predicanten van deseprovincie menichmael beswaert ende haer nagegevenheeft dat sy niemant van de

contra-remonstrantenneffens haer in den dienst en wilden lijden, maerde selve, alleen om dat se in een ander gevoelenstonden, verstieten. Want oock onder dese contra- remonstranten , uyt welcker aller name de subscri- benten seggen onderteeckent te hebben , wellicht weleenighe sullen wesen, die selfs van de remonstrantse





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 178 gaende eenicheyt tot mutuele tolerantie te blijven,nu op een bot teffens soo schielyck ende haestelyckverandert zijn, ende en weten de remonstrantse pre-dicanten niet wat daer op seggen; alleen connendevermoeden, dat se daertoe van andere geimportuneertende opgemaekt moeten zijn, achtende voorts de re- monstranten dat het verre best ware geweest voorde subscribenten, hare conscientien niet te beswarenmet de remonstranten soo onordentelycken, onbroe-derlycken ende met onwaerheyt voor hare Ed. Mog.te beschuldigen, als dat se swaricheyt maken vanmet de

remonstranten in de voorgaende broederlyckeende christelycke gemeynschap te continueren, nietconnende voor goet vinden, noch wel geclaen, datde subscribenten, met dit haer versoeck de gemeyn- schap eerst afbrekende, alsoo de formele scheuringhe,in dese provintie aengerecht, overal soecken te stij- ven ende te stercken, waer van de remonstrantsge-sinde (als ten hoochste over de scheuringhe bedroeftzijnde, die se oock geerne alle tijt met alle gevoege-lycke middelen, soe veel in haer was ende mogelyckgeweest is , hebben gesocht te voorcomen) voor Godt,onsen salichmaker Jesu Christo ende zijne kerckeonschuldich willen zijn; haer by desen tot

verwarin-ghe ende quytinghe van hare conscientien voor al dewerelt ontledigende ende ontlastende. Biddende on-dertusschen Godt Almachtich uyt gront harer hertendoor Jesum Christum, dat de Waerhey t, die na degodsalicheyt is, by alle menschen tot een ware op- rechte christelycke vrede hier, ende hier naemaels





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 180 dat predicanten van verscheyden gevoelen in't stockvan de praedestinatie cum annexis (mits mijdendeten wederzijden de extremiteyten die daerinne sijn ,ende wy , volgens de kerckenordening, gemijdt heb- ben) met malkanderen vredelyck,, gerustelyck endechristelyck hare diensten te samen konnen betreden,niet alleen in een lant of provintie , maer oock ineene ende deselve stadt ende kercke. Doch alsoo heteenigen (allen en konnen wy niet seggen) van U.L. ende W. belieft heefit dese separatie van ons aende E. M. Heeren Staten deser provintie te versoe-cken ende

tselve, niet tegenstaende wy 't gaerne an- ders gesien hadden, dat wy alle te samen by mal- kanderen synodaliter hadden mogen vergaderen, nieten heeft konnen gedresseert worden, moeten wy sulcksmet droef heytgedoogen, niet kennende ondertusschennae laten U. L. ende W. met weemoet onses hertente kennen te geven ons leet te zijn, dat wy sonderbillycke oorsake, soo indebite van U. L. ende W.verstooten sijn geworden, willende van dese separatieniet alleen voor Godt, maer oock selfs in U. L.ende W. conscientien onschuldich zijn. Voerdersdewijle het U. L. ende W. goet heeft gedacht onsseker lang geschrifte, vervattende den stant des ge-schils over de vijf

questieuse poincten door de E.M. Heeren Staten deser provintie te behandigen,omme daerop dies aengaende onse antwoorde te be- komen, was tselve onses bedunckens t'eenemael onno-dich, wanneer wy ons te samen hadden willen houdenaan de kerckenordeninge ten regarde van dit poinct





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 182 samen dien gestelt hadden, soo nae als 't doenlyckwaer geweest. Nu en moeten U. L. ende W. nietvreemt vinden , is 't dat wy tegen onse intentie,meyninge ende danck met malkanderen zouden mo- gen in onnoodige disputen ingetogen worden; U. L.ende W. hebben dat niet ons maer dien te wijtenclie TI. L. ende W. dese articulen behandicht hebben,want bevindende dit schrift sulcks dat het, lange be-arbeyt sijnde, vol steeckt, oock (soo wy achten) buy-ten weeten van U. L. ende W., van dobbelsinnigetermen, duystere ende bewimpelde manieren vanspreken, om daer onder

te mogen schuylen, ende desaecke in den gront behoudende, nochtans te schijnenwat anders te willen seggen, worden wy genoot-saeckt tot ontdeckinge van sulcks ende naerder ope-ninge van onse meyninge verscheyder saecken, nietvan alles daer op te letten stont, maer van't princi-paelste ende dat eygentlyck diende tot stellingevan den staet des geschils in dese materie, U. L.ende W. voor te houden ende te communiceren, istdat wy somtijts hier of daer in't een of 't ander U.L. ende W. eenichsins duyster souden schijnen tesijn, moet dat toegeschreven de spitsvindicheyt dergeener die dese so vele ende ingewickelde articulengestelt hebben; hebbende ons evenwel

daer in derklaerheyt ende kortheyt soo vele beuaersticht als onsmogelyck geweest is, sullen derhalve voort tredentot bemerkinge van het schrift selve , ende eerst: Op den tytel.De broederen schijnen haer selven toe te schrijven



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 183 dat sy gebleven sijn by de ware gereformeerde reli- gie , met uytsluytinghe van de remonstrantsgesinde,alsoo sy hier schijnen oppositie te maecken; dan wysustineren daer tegens dat ons gevoelen nopendedese poincten al veel beter van de pauselycke do- lingen is gereformeert dan het haere, ende vragenhaer of sy oordeelen dat alle de gene, die in hetgevoelen over dese poincten met haer niet en accor- deren , van de gereformeerde religie afgeweken zijn,ende indien jae, hoe sy dan Calvinum,Bezam, Zan-chium etc. konnen houden voor leeraers van degereformeerde

religie, indien sy notoirlyck verre vande selve verschillen? 2. Of sy meynen dat de gere- formeerde religie in dese poincten bestaet. 't Schijntdat de broeders ons hier bedecktelyck de broeder- schap af kerven, die sy tot noch toe met ons, zonderquetsinge haerer conscientie (soo wy hopen) hebbenonderhouden, 't welck alsoo den Synodo nationali soudeprejudiceren, soo protesteren wy mits desen daertegen.Den l ende 2 § staen wy toe, mits dat verstaenworden niet simpelyck menschen als menschen, oftegevallene in Adam , sonder eenige verdere qualiteytte bemercken; maer dat het besluyt der salicheytgegaen sy over menschen, gevallen in Adam, endedoor Godts

genade in Jesuin Christum geloovende;'t besluyt der onsalicheyt ofte verwerpinge over deselve, bemerckt als ongelovigen. Den 3 § staenwy toe, welverstaende dat het niet door Godts voor-gaende absoluyt decreet en geschiet, dat vele ver- worpen sijn ende weynige uytverkoren.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 184 § 4 staen wy 't eenemael toe, ende begeeren datwel aengemerckt werde, dat hier wort geseyt, datwy het hier met den broederen in eens sijn dat deverkiesinge geschiet is uyt loutere genade, sonderaenmerckinge van eenige verdienstelycke waerdicheyt;soo en doen wy dan de genade Godts niet te cortende en drijven niet eenige verdiensten der menschen(gelijck men ons nae geeft) , als wy seggen dat deverkiesinge geschiet met aenmerckinge van't levendewerckende geloove; veel min drijven wy verdiensten,als wy drijven dat men zonder 'tselve werckende ge- loove niet

salich en wort. Alsoo in de 3 eerste §§ is gesproken van de ver- kiesinge ende verwerpinge beyde, soo schijnt dathier wel soude hebben gevoecht dat de broedershier hadden gestelt waerom de verworpene verwor- pen sijn; dit en schijnen sy nergens duydelyck tedoen. Wy eyschen dat sy haer daer op naerderverklaren; of de verworpene verworpen sijn om dezonde Adams, of om de erfsonde, of om beyde,of om haere eygene zonden? Ende indien sy seggenom haere eygene sonden, soo vragen wy, of sydaer door verstaen haere zonde die sy in Adam be-gaen hebben, gelijck wy weten dat sommige ditseggen, met dit verstant om de eenvoudige te paeyen.Verstaen sy

door der verworpenen zonden, daer syom verworpen sijn, de zonden die sy in hare eygenepersonen ende buyten Adam doen ? Zoo vragen wywederom , of sy die zonden hebben konnen laten ?Laet de broeders hierop categorice antwoorden. Wy



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 185 meynen dat blijcken sal, dat haer gevoelen is , datdegene die verworpen sijn om in de helle eeuwigte branden, verworpen sijn, of om de zonde Adains ,of om de erfzonde, of om eenige haere zonde diesy niet hebben konnen mijden, of om dese drie tesamen. Wy gevoelen ende gelooven, dat niemantvan Godt verworpen is, ende ter helle geschicktdan om sijn eygen zonde, die hy heeft konnen laten. § 5. t' Is waer, maer alsoo dat het geloove nietalleen en is een vereyscht middel of conditie tersalicheyt, maer oock ter verkiesinge in den genen dieverkoren ende salich wort. Op

den 6 § seggen wy, dat het een andere ge-legentheyt heeft met de voorschickinge Godts tot demiddelen des geloofs, als met sijne voorschickingetot het geloove. Tot het geloof wort niemant abso-lutelyck geschickt, maer wel tot de middelen desselven; derhalven dat de gene die de middelen desgeloofs ontfangen hebbende, t geloove niet mede enontfangen , en geschiet niet daerom, om dat Godtpreciselyck besloten heeft hun 't geloove niet te geven;maer om dat sy de middelen tot het geloof versuy-men ende veronachtsamen, op conditie van welckerwaerneminge hy besloten hadde hun 't selve geloovemede te geven. § 7. Uyt het gene nu § 6 van ons geseyt is,blijckt dat

wy ter contrarien houden, dat Godt im- mers besloten heeft in den verworpenen spo verrete wercken , dat het dadelyck geloove daerop volge,namelyck op conditie , dat de mensehe die geroepen





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 187 der geloovigen die in hare kintsheit sterven, alsoohet woort vertrouwen dubbelsinnich is ende in deschrifture als oock daer buyten beteykent soodanigeeen stercke hope, waer in men missende, bedrogenmach werden, welcke dubbelsinnicheyt niet en wortwechgenomeii door 't byvoegen van het woort sekerlyck,want dat wort immediate gevoecht by het woort ver- trouwen , al schijnt het ten eersten aensien dat hetalleens sy, of men segge dat men yets sekerlyck machvertrouwen, of dat men segge; dat men yets machsekerlyck vertrouwen. De broeders die dit schrifthebben

gestelt, weten nochtans, dat tusschen desebeyde manieren van spreken een merckelyck onder-scheyt is. Ende of men schoon 't woort sekerlyckimmediate met het woort vertrouwen voechde, soogeeft dies niet tegenstaende twoort mogen, dat hier ge-bruyckt wort, te kennen dat sulck een vertrouwen welbedrogen kan uyt komen. DONTEKLOCK gebruycktwoorden die noch al meerder gewisheyt van ditpoinct schijnen mede te brengen dan de gene diehier worden gestelt. Want in sijn antwoort op devermaninge tot vrede, letter L, seyt hy dat wy vande kinderen der geloovigen, wanneer sy in hare jonck-heyt komen te sterven, niet anders en konnen nochbehooren te

oordeelen, dan dat hunlieden de salicheyttoekoomt, ende dat se tot deselve van Godt sijn ver- koren ofte gepredestineerd Wie en soude niet meynendat met dese woorden dit poinct buyten alle twijffelwierde gestelt? Maer iemant lese verder die pageende de navolgende, ende hy sal bevinden, soo klaer







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 190 gefondeert is op eenige uyterlycke apparentie, dieons meer het eene als het andere doet gelooven,welck fondament hier cesseert. Ende in allen gevallesoo is het oordeel der liefde bedriechelyck; de broe- ders sullen misschien voorwerpen dat sy haer naerderverklaren § 5 over den 2en articulo non controverse,met dese woorden, dat niemant de vergevinge derzonden ende versoenirige met Godt dadelyck genietdan alleen de ware geloovige (begrijpende mede hier- onder der geloovigen kinderen). Maer hier vragen wyof sy alle aller geloovigen kinderen, in haere kints-heyt

levende of stervende, hieronder begrijpen. Laetse hier op jae seggen; derven sy 't oock niet seggen ,so is te verstaen dat sy alleenlyck sommige kinde- ren der geloovige hier onder begrijpen. Den 11 § staen wy toe, mits dat onder 't woor- deken oock niet en schuyle, dat het geloove sy eenvrucht der absolute verkiesinge ter salicheyt. Alsoock den 12e, want die verworpen worden, werdenverworpen om hare eygene dadelycke zonde die syhebben konnen laten. Die boven den val gaen seggenoock dat de verworpene rechtveerdelyck verworpensijn, sonder nochtans te stellen de zonde als eenverdienende oorsake der verwerpinge. &quot;Wy vertrouwendat de broederen

sulcken verwerpinge geen recht-veerdige verwerpinge souden willen heeten. Derhalvenhet niet genoech en is, dat men eenderley woordenheeft, wanneer men daer onder niet en vervat een- derley sin. Dus blijckt hier onder anderen dat wyreden hebben om over dubbelsinnicheyt deser articu-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 191 len te klagen, alsoo een soo notoirlyck onrechtvaer-dich besluyt der verwerpinge onder dese woordenkan schuylen. Den 13e § staen wy toe, in sul eken sin dat devoorgewetene dadelycke ongenootsaeckte sonde dermenschen, van haer buyten Adam gedaen, de verdie- nende oorsake sy niet alleen van hare dadelyckeverdoemenisse, maer oock van hare reprobatie endeverwerpinge. § 14. Desen artyckel nemen wy gaerne aen, maerwilden de broeders wel vragen, of de gene die ie-mant tot straffe van sijn misdaet kreupel slaet, nieten is de werckende oorsake van sijn manck

gaen,hoewel sijn misdaet de verdienende oorsake daer van is. Volgen de verschil poincten. A Op den ln dient aengemerckt, dat de verkiesingeniet en is eenderley; daer is een verkiesinge tot desalichmakende genade ende de middelen der salicheyt,ende een verkiesinge tot de salicheyt. Aengaendedese tweede seggen wy, dat het objectum der selveris even 't selve 't welck daer is 't objectum der uyt-voeringe der selver, te weten de geloovige menschen.Sulcke menschen als Godt besloten heeft te verkiesenter salicheyt, ende verkiest ter salicheyt, sulckemenschen, ende even soo geconsidereert, geeft hyoock in der tijt de salicheyt, andersins soude de exe- cutie ende

uytvoeringe met het decreet ende besluytniet over een komen. Maer aengaende de verkiesinge



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 192 tot de middelen der salicheyt ende dadelycke mede-deylinge derselver, wy bekennen dat daer in onder-scheyt is, quoad objectum; want in de verkiesingeen wort de mensche niet geconsidereert als geloo-vige, gelijck in de dadelycke mededeylinge der za-licheyt, rnaer sonder eenige aenmerckinge van yetsdat in den mensche soude mogen wesen, de men-schen blootelyck als menschen ende zondaers. § 2 vervat het selve dat in den ln § is gestelt. >Wy maken derhalven hier wederom onderscheyt: 1.Ten aensien van 't besluyt der indefinite verkiesinge,waermede Godt

besloten heeft de geloovige salichte maken, en kan er in den mensche niet bemercktworden eenige dispositie, sulcke als hier gemeldetwort, in Godts voorwetenheyt voorgaende. 2. 't Selvemoet oock geseyt worden aengaende de definite ofpersonele verkiesinge van genen ende desen tot degenade ende middelen ter salicheyt noodich. 3. Maerten aensien van de definite verkiesinge ter zalicheytvan Pieter ende Jan (welcke eygentlyck niet en iseen nieu besluyt der verkiesinge maer alleenlyck eenapplicatie van de voorgemelde indefinite verkiesingeder geloovigen ter zalicheyt, in de selve besloten alshet particulare singulare in universali) soo leert onsde schrifture dat die

geschiet is met aenmerckinge deageloofs in Pieter ende Jan, 't welck iiae den stijlder schrifture LUC. 21, Apoc. 3, wel een waer-dicheyt soude mogen worden genoemt, maer vande welcke alle verdienstelyckheyt verre is', ende eenweerdicheyt, alleenlyck uyt Godts genadige gewaer-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 194 middelen ter zalicheyt, immers de eerste, (want inden voortganck geeft Godt genade voor genade, etdat habenti) is een besluyt zonder conditien. De za- licheyt selfs en besluyt hy niet te geven aen iemantzonder conditie van geloof en gehoorsaemheyt; dienhy definite alsoo besluyt de selve te geven, die con-sidereert hy als nu volbracht hebbende de conditienter zalicheyt nodich ende van hem vereyscht. In den 5n § dienen de broeders te verklaren watsy verstaen door het woordeken alsoo, of sy daermede alleen willen negeren modum rei, te weten,op wat wijze Christus het

fondament is, voorts toe-staende de sake selfs. Wy verstaen dat onse HeerChristus is niet alleen de middelaer Godts by denmenschen , maer oock der menschen by Godt, endedat hy, door 't soenoffer sijner gehoorsaemheyt, byGodt heeft te wege gebracht 't besluyt der indefiniteende definite verkiesinge der menschen ter zalicheyt,als oock der middelen derzelve. Soo dat Godt nie-mant besloten en heeft te verkiesen tot de zalicheytofte tot de middelen der selver, dan om de verdienstenJesu Christi wille , ende dat alsoo Jesus Christus is,uyt Godts genade, de fonteyne onser zalicheyt, 't be-gintsel, midden ende eynde der selver. Ja, indienChristus niet en is de

verdienende oorsake onser ver-kiesinghe ter zalicheyt, soo en sal hy oock niet sijnde verdiende oorsake onser zalicheyt, want onse za- licheyt bestaet in onse versoeninge met Godt. Nu degene die Godt ten hoochste lief heeft, gelijck ontwij-felyck lief heeft de gene die hy absolutelyck ter za-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 195 licheyt verkoren heeft (nae der broederen gevoelen)zoo hebben die van noode verzoeninge met Godt? Op den 6n § antwoorden wy met distinctie: 't ge-loove is een vrucht der genadiger verkiesinge Godestot de middelen ter zalicheyt, als de predicatie desEvangeliums, raaer der definite verkiesinge ter zalicheytvan Pieter ende Jan en is 't geloove geen vrucht,want de consideratie van geloove gaet in ordre voorsoodanige sijne verkiesinge. Op den 7n § konnen wy seggen ja ende neen, naedat de perseverantie van den broederen wordt ge-considereert. Considereren sy die als

een apart middelter zalicheyt noodich, soo seggen wy, met haer,neen. Want soo onverstandich en sijn wy niet, datwy den volhardenden geloovige der zalicheyt soudenaf kerven , maer de volherdinge, geconsidereert wor- dende gelijck sy in haere nature te considereren is,niet als een nieu ende bysonder middel, maer alseen continuatie ende duyringe van de middelen terzalicheyt, soo seggen wy dat eenige menschen welkonnen hebben alle de middelen ter zalicheyt nodich,sonder nochtans de zalicheyt te bekomen, omdat syse by hare schuit (want aen Godt en ontbreekt hetniet) niet geduyrichlyck behouden, maer by haereschuit verwaerloosen. Op den 8n § seggen wy

neen. 'T en schort aenGodt niet dat hy niet verder en werckt. De broederssoecken hier de oorsake van een absoluyt besluyt,welck absoluyt besluyt Godt niet gemaeckt en heeft,gelijck te vooren op den 7n art. van de vermeynde 13*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 197 Op den 9n § hier wort gesupponeert, 't gene wyontkennen, datter is een absoluyt decreet der verwer-pinge over de menschen, geconsidereert als alleenlyckgevallen in Adam, sonder eenige verdere qualiteyt.Wy seggen ter contrarie, dat de verwerpinge is veeleer een consequens van het ongeloove, ende dat deverwerpinge volcht op het voorgesien ongeloove, alsop een verdienende oorsake van de selve. Ja, desake wel ingesien sijnde, sal blijcken, dat positivainfidelitas, ofte 't ongeloof der geroepene, is eygentlyckeen consequens van 't besluyt der roepinge der ver-

worpenen , nae den' sin der broederen. Want sy ensouden niet konnen sijn positive infideles ten waeremen haer riep ad fidem, te vooren absolutelyck be- sloten hebbende haer 't geloove niet te geven. Op den 10n § seggen wy met onderscheyt dat inbeyden eenerley objectum is, te weten der verkie-singe ter zalicheyt ende der rechtvaerdiginge. Wantde geloovige wort of is verkoren ter zalicheyt, degeloovige wort gerechtvaerdicht. Spreeckt men vande verkiesinge tot de middelen ter zalicheyt, predi-catie des Euangeliums etc., wy hebben boven geseytdat die gaet over menschen leggende in de . . . . ?zonder eenige consideratie van eenige verdere quali- teyt. Aengaende

de termen van electio en justificatiocompleta et incompleta, die laten wy in haere waerde;wy wilten liever gebruycken dese wel soo bekendevan een conditionele ende absolute verkiesinge enderechtvaerdiginge, ende seggen dat de geloovige indit leven verkoren sijn ter zalicheyt ende gerecht-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 199 L. ende W. (die wellicht gelijck wy selve mede datgaerne bekennen, alle dese termen, in dit schriftgebruyckt, beswaerlyck verstaen) eenichsins soo veelin ons is, te dienen. Wy gelooven 1. Dat Godt voor de grondlegginge des wereltseen besluyt gemaeckt heeft om salich te maecken degeloovige ende te verdoemen de ongeloovige. 2. Dat dit besluyt is gemaeckt uyt loutere genadeover de geloovige, ende uyt volle ende vrye machtover de ongeloovige. 3. Dat het besluyt van de geloovige zalich te mae- cken , is de verkiesinge, ende 't besluyt van de on- geloovige te verdoemen

de verwerpinge. 4. Dat dit besluyt van de geloovige zalich te mae- cken, gegront is in Christo, ende van de ongeloovigete verdoemen, in hare ongeloovicheyt. Sulcks Dat de geloovige uyt genade zalich worden, d'on- geloovige om haer ongeloove verdoemt worden. Item Dat dese verkiesinge mede sich uytstreckt overalle kleyne kinderkens der geloovigen.Wy verwerpen 1. Dat Godt voor de grondlegginge der werelt eenbesluyt heeft gemaeckt om eenige menschen, als sim-pelyck gevallen in Adam, zalich te maken of te ver- doemen. 2. Dat het besluyt van den mensche als simpelyckgevallen in Adam, te verdoemen, is alleen Godts







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 202 vigen; gelijck hy Jesum Cliristum heeft gegeven toteen versoeninge voor ons, also staet het hem oockvry de versoeninge van hem verworven te laten ge- nieten soodanigen hy wil. Nota. De broeders, onder schijn van voor te stellendingen daer in sy seggen dat wy tharen erachtenseens sijn , en doen dickwils niet anders, onses erach- tens , dan argumenten voort brengen tegens ons ge- voelen. 'T en behoort haer dan niet vreemt te geven datwy haer wederom eenige vragen voorstellen, endeinsonderheyt sodanige, uyt welcke wy niet en sienhoe sy haer sullen connen

uytwickelen, dan door 'tmiddel van de distinctie der verwervinge ende appli- catie der versoeninge die in Christo is, die sy hierons soeken te benemen, of yemant haer vraechdewat peryckel daer is dat yemant schulden maecke dieal te vooren betaelt sijn eer hy se maeckt? Itemwaerom yemant bidt dat men hem sijne schuldenquytschelde , die vastelick gelooft dat se volcomelyckbetaelt ende quytgescholden zijn? Souden de broederswel bequamelyck connen hier op antwoorden sonderonderscheyt te maecken tusschen de betalinge Christiende andere pecuniele betalingen; item tusschen de ver- wervinge der versoeninge ende toeeygeninge derselver? Wy antwoorden dan

op haer argument alhier tegenons voortgebracht, dat 't geposeerde alhier § 4 waersoude sijn indien Christus also ten volle betaelt hadde,dat die betalinge van Godt absolutelick was aenge-nomen tot salichmakinge van allen voor de welcke







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 205 Die een rantsoengelt geeft dat in waerde genoech-saem is 'om een yeders mensches sonden wech tenemen, die heeft ymmers Godes gerechticheyt voorde sonde van een yder genoech gedaen. § 2. De remonstranten seggen wel dat het denwille ende intentie Gods is geweest etc., maer nietden absoluten wille noch intentie, maer onder condi- tie van gelove. § 3. Wj verstaen jae-, gelijck nu meermaels is geseyt.Op den 2. Artyckel van de doot Christigeloven wy 1. Dat Christus voor alle menschen, niemant uyt-genomen, door sijn doot de versoeninge by Godt ver- worven

'heeft. 2. Dat niemant nochtans deser versoeninge deel-achtich wordt dan alleen de gelovige. Verwerpende Dat Christus, nae de intentie sijns vaders, niet vooralle ende een yeder, maer alleen voor eenige wey-nige menschen gestorven is. Op den 3&quot; ende 4 artyckel. § 1. Praesupponerende dat de broeders hier niet enspreecken van een bysondere verlichtinge buyten endesonder 't Euangelium: soo staen wy desen § toe. § 2. Hier dienden de broeders te seggen wat sydoor de beginselen der wedergeboorte verstaen; ofsy daerdoor verstaen de voorbereydingen voor dewedergeboorte, gelijckse Calvinus ende Beza noemen. Eenige daden , die notoirlyck quaet sijn,

konnenoock de onherborene schouwen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 206 AVil men al dit vorige tsamen voegen met de laetstewoorden : Meer uyt vrese van Godt te vertoornen danvan straffe, ende te kennen geven dat men sonderwedergeboorte dese vorige dingen niet en doet oftelaet, uyt vrese van Godt te vertoornen, maar alleenuyt vrese van straffe, soo antwoorden wy dat wy nieten sien hoe dat straffe tegen toorn wort gestelt. Wantwat is anders vrese van Godt te vertoornen, als vresevan straffe die u}'t Gods toorn ontstaet? Dese woorden schijnen te kennen te geven dat hetden onwedergeborenen eygen is het quaet te latenuyt vrese van

straffe, 't welck wy houden te strijdentegen de H. Schrifture, dewelcke gelijck sy ons aend'een sijde voorstelt de beloften Gods om ons op tewecken tot onsen schuldigen plicht, also aen d'anderesijde voorstelt Gods dreygementen ten selven eynde.Waerom dat, indien 't den wedergeborenen onbeta-melyck is uyt vrese van Gods straffe het goede tedoen ende het quade te laten? Gaet dit seggen der broederen vast, soo sal degeene die maer een eenich dinck van de geene diehier verhaelt worden in sich bevyndt, by exempel, diemaer verlangt na de verlossinge, sich syner wederge- boorte ende diensvolgens syner salicheyt ende ver-kiesinge rnogen verseeckeren, 't welck

niet weynichongerijmt schijnt ende tot vleesschelycke sorgeloos-heyt den wech baent. § 3. Staen wy toe nae dat wy hem hebben comienverstaen. § 4. 't Werck van 't welcfce de wedergeboorte aenvangt.













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 212 ture, maer ter contrarie vinden wy wel daerin sulckedreygementen, die ons doen voor waerachtich hou- den, dat gelijck het wel can commen dat Godt nasijne barmherticheyt den ghenen, die in voegen alsgeseyt is heeft gesondicht, de handt biede tot weder-oprechtinge, gelijck in David etc. is gebleecken, alsoohet oock wel soude connen sijn dat hy in de swaereende grouwelycke sonde, die hy tegen sijne conscientiewillens wetens voordachtelyck begaet, soude mogenversmoren. § 8. Nadien hy na onse meyninge 't geloove canverliesen , soo can hy oock verliesen 't gevoelen

desselven. In den 9 §, dien wy toestaen, staet aen te merckenhet woordt, medewerckende hulpe. Daer medewerckingeis, daer isser meer als een die werckt; de menschewerckt dan met den H. Geest. Dit dient aengemercktvoor den l le volgende §, daer de broeders seggendat de volherdinge is een bysondere gave Godts.&quot;Wy seggen dat sy alsoo is een gave Godts, dat sydaer en tusschen oock, volgens der broederen beken-tenisse, is een werck des gelovigen mensches, tot demedewerckinge derselver bequaem gemaeckt door dewederstaenlycke werckinge der genade.Den 10 § staen wy toe. De broeders spreecken hier van vrese etc. Daerop wy haer wilden

vragen, of de mensche met redenvresen can een quaet dat hy sekerlyck weet endevastelyck gelooft dat hem niet over comen en can? Aengaende 't laetste deel van dese vermaningen,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 213 daer dient by gevoeclit, dat Christus sonder dat haerniet behouden en wil ende sy niet en sullen staendeblijven. Op het lle § is te voren gelet in den 9 §, waeruyt blijckt hoe wy denselven toestaen. Verschil-poincten. Op den le § seggen wy jae. Op den 2e §, wy meenen jae, al en wisten wygeen exempelen, sy souden der evenwel wel connenwesen, ende al waerender geen, soo en can mendaer uyt noch evenwel niet besluyten datter geenen hebben connen wesen. § 3. Het eerste lidt deses § alleen gestelt sijnde,can in eenigen sin toegestaen worden, namelyck indesen: dat de

volhardinge sonder de vrywillige me-dewerckinge des menschen niet gewrocht en wort.Door den wille verstaen wy den wedergeboren wille,ende die niet haer selven gelaten, maer geassisteertdoor de genade des H. Geestes. Het 2e lidt hier by comende wordt de saeckeduyster ende hatelyck voorgestel t. &quot;Wy seggen datden vrygemaeckten wille des menschen is een ge- subordineerde mede-oorsaecke der volherdinge. Hou- dende het woort natuerlycke hier ongerijmt, nadienals geseyt is, wy den wille des gelovigen menschesconsidereren als gevrijt ende geassisteert door deovernatuerlycke genade, ende nyet als werckendedoor een natuerlycke aengeborene

cracht.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 214 Op den 5n Artyckel geloven wy 1. Dat alle gelovige konnen door Godts genadein den gelove volharden ende om salich te wordendaer in moeten volharden. 2. Dat de gelovige, in dat gelove blijvende, in Godtsgunst ende genade blijven, ende daer niet en is alsde sonde dat haer daer van scheyden kan. 3. Dat de gelovige, om in 't gelove te volharden,stadich moeten toesieu, op hare hoede sijn, Godtvresen, de sonde haten ende laten, ende met vresenende beven hare salicheyt wercken. 4. Dat de gelovige door allerley sonden uyt hetgelove niet en vallen. 5. Dat de gelovige

connen vervallen in swaregrouwelycke sonden, die tegens het gelove, liefdeende conscientie strijden, ende alsoo het ware geloveverliesen, ende derhalven vresen moeten datse doorsoodanige sonden konnen verdoemt worden. Verwerpende 1. Dat de geene die eens vastelyck gelooven nieten souden connen van dat gelove afvallen, noch doorgeene sonden of schelmstucken eyntely«k ende ge-heelyck uyt den gelove ende volgens dien uyt degenade ende gunste Gods vallen ende verloren gaen. 2. Dat de gelovige, al waer 't dat se quamen ingrouwelycke sonden ende schelmstucken te vervallen,niet en moeten vresen met de verdoemenisse gestraftte worden. Hier

hebben U. L. ende W. de aenmerckingenop het Schrift ons toegesonden. Wy behouden aen





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 216 questieuse poincten) te belasten drie uyt den liaerente committeren, omme over dien staet des gescliilsin -mondelinge conferentie ende gespreek te tredenmet drie anderen van der contra-remonstranten sijdevan gelijcken daertoe te committeren. Hebben devoorschreven remonstranten , eer daer toe te comen,niet connen nalaeten de vrymoediclieyt te gebruy-cken, omme in alle onderdanicheyt ende behoorlyckereverentie uwe E. Mog. de bedenckingen die sy daerop hebben te openen. Ende eerstelyck en connen de voorschreven re- monstranten niet bevinden, dat 't selve

eenichsintsdienen soude tot mijdinge van de disputen, waer toenochtans onder anderen dese separate vergaderingeversocht ende by uwe E. Mog. ook schijnt ingewil-licht te sijn; beneffens dat het niet practicabel enis, dat die drie, van wedersijden daer toe gecom-mitteert, souden over de dubia, die voorvallen moch- ten spreecken ende antwoorden uyt de name vanalle de broederen van d'eene ende d'ander vergade- ringe, ten waere daer op telckens de meyninge vande volle vergaderinge ten weder sijden volcomentlyckverstaen wierde, ende een yegelyck, hooft voor hooft,daer op geopineert hadde, opdat alsoo een yegelicksijn vrije advijs ende verclaringhe, sonder van

anderedaer in vervangen te worden, hebben mochten; daerby gevoecht dat gants niet raedtsaem sijnde, om veleoorsaecken, op mondeling rapport de saecken te laetenaencomen, de selve schriftelyck ten wedersijden sou- den moeten gestelt worden, dat wederomme veel



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 217 tijdts (om welcke nochtans te winnen dit mondelingbespreek strecken soude) nemen soude. Eyntelyck sien de voorschreven remonstranten nietwat dat ten principale veel geven of tot de sakedoen soude, want sy niet alleen simpelyck op hetschrift der broederen contra-remonstranten hare aen-merckingen hebben overgelevert (de reste van dienhier neffens gaende) maer hebben daer en boven soocort, claer ende duydelyck als haer mogelyck geweestis (in voegen dat se daer niet meer by te doen heb- ben , noch 't selve claerder of naerder souden wetenin te stellen) wat over

de vijf questieuse poinctenhaer gevoelen sy, als oock het geene dat se daer inverwerpen, daer by gestelt, willende dat alles watin de aenmerckinge staet daer toe gebracht worde. Soo de broederen contra-remonstranten haer daermede genoegen, is der saecke genoech gedaen; ge- noegen sy haer daer mede niet ende en vindense nietraedtsaem op der remonstranten aenmerckingen terepliceren, mogen de remonstranten wel lijden datdat in hare vrijheyt gelaten werde, ende laeten haerdan de remonstranten beduucken den cortsten endenaesten wech te sijn, om de sake hier ten eynde tebrengen, dat den staet des geschils van de contra- remonstranten, mitsgaders de

eenvoudige ende naeckteverclaringe ovei* de vijf controverse poincten van derremonstranten sijde den Synodo Nationali overgelevertmochten worden. Indien dan noch uwe E. Mog. vanwille souden wesen, dat ten wedersyden drie van destichtste predicanten (als behorende tot desen synodum



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 218 provinciael) in haer particulier ende niet uyt dennaem van de vergaderinge , met malcanderen in mon- delinge conferentie comen, (sonder dat se nochtansbemercken wat vrucht dat geven sal) sullen de genedie uwe E. Mog. 't selve belasten sullen, gaerne obe-dieren ende haer daer toe laten gebruycken. Verders alsoo oock uwe E. Mog. Gecommitteerdeden voorschreven remonstranten openinge gedaen heb- ben van seeckere articulen ende vragen, ingestelt byden contra-remonstranten, omme daerop der remon- stranten verclaringe ende antwoorde te bekomen,hebben de

voorschreven remonstranten, eer ende alvo- rens sy daer in treden, mede nodich geacht uwe E.Mog. met gelijcke onderdanicheyt te remonstreren,dat sy, in plaetse van dat men haer vragen wil, ant- woorde verwacht hadden op het voorgaende overge- leverde schrift van hare sijde, op het poinct van depredestinatie met den gevolge van dien. Op welckvan de contra-remonstranten (die, omdat de remon- stranten sulcke saecken als het schrift vervat, tegen-spreecken, haer van de selve gesepareert hebben endegevoecht by de gene die scheuringe hebben aenge-richt) eerst geantwoordt hebbende en sullen de re- monstranten geen swaricheyt maken op alles, wathaer in

de selve materie sal connen gevraecht worden,mede verclaringe te doen, ende antwoorde daeropte geven, maer so de voorschreven vragen soudenraecken eenige andere materie buyten de vijf ques-tieuse ende verschillende poincten, gelijck de voorschre- ven remonstranten deselve soodanige te wesen uyt het



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 219 rapport van uwe E. Mog. Gecommitteerden verstaenhebben, fonderende de contra-remontranten hareneysch van verclaringe daer op dat sy de selve articulensouden weten over eenige te bewijsen ende daer medete beschuldigen, sonder nochtans in accusatorio tewillen treden, en connen de remonstranten andersniet verstaen dan dat men daer mede haer voor-gaende schrift (waer van sy het bewijs rede hebben)wil declineren, ende dat sy oock daer by alrede be-decktelyck beschuldicht worden, hoe wel onder schijnof men de selve niet en wilde beschuldigen, mitsga- ders

dat de vragen alleen ingestelt sijn van de contra- remonstranten, om daer mede, niet hebbende tegende remonstranten in te brengen, wettelyck deselveergens in te behalen. Souden daeromme de remonstranten ootmoedelickeUwe E. Mog. versoecken, dat Uwe E. Mog. gelievenwilden den contra-remonstranten te ordonneren ende tebelasten haere beschuldigingen, die sy desaengaendetegens yemandt souden hebben, te specificeren ende metbewijs te formaliseren, van herten bereyt sijnde de selveremonstranten als dan in 't geene sy blijckelyck endewettelyck connen beschuldicht worden, haer daerop teverclaren ende te verantwoorden, welcke verclaringhesy daer en

boven oock niet en sullen naelaeten tedoen, gelijck sy in conscientie bevinden sullen tebehooren (hoe wel hier nu ontijdich ende behorendetot de geordonneerde revisie van confessie ende cate- chismus, volgens dien den Synodo Nationali praeju-diciabel ende naedeelich), mits dat haer alvorens van















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 't Is excellent sich voor 't vaderlant gedragen ,Dolsinnich beelden breecken van steen ende hout fGeestelick ende weerlick uytten heuren jagen,Kercken ende capellen beroven van silver ende goitt;Cloosters open setten voor jonck ende oudt,Dat monicken ende bagijnen haren eedt mogen verlaten,Hier in dispenseert een ygelick even stout,vEecht of sy al op den stoel van Moses saten.Al staet het de waerheyt tegens, t'en mach niet baten,'t Zijn al Roomsche brillen die niet en doogen,'t Is goet patriots, d'oude religie haten,Sacramenten blasphemeren al waer't al logen.Legt af den

bril etc. Princelycke borgers, als men yry sal spreeckenVan 't discoort, dat gebruyckt wort in der tijt,Men gaet certeyn u privilegie versteken ,Die men veinst u te willen leveren bevrijt.Ja, seyt men dan, gy bent de Spaense Inquisitie quyt,Men leert 'tmoedernaeckte woort op dorpen en steden,Dan geschiet hier in abuys, 't moet hebben respijt,Men lijt het deur MEEK LANDEN alleen om vrede,Maer lacy! DIE FAUT is groot OEVVELT ende bredeMet STRICKEN beset ende listich doortogen,'t Zijn FEYTEN, die WERCK HOUEN om weer 't ontreden.Maer wie can 't dan die in ABEAHAMS SCHOOT mogenDan haer bril af leggen in tijts ende sien door haer oogen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 227 BLADWIJZER. Abcoude, 138. Achthoven, 47. Achttieuhoven, 47. Acta synodalia, 123, 172. AESWUN (Jr. A. VAN), 107i AUJASTIUS (JOANNES), 106, 137, 133. Ambachtskinderhuis te Utrecht, 61. Ameliswaard, 49. Amerongen, 49, 55, 57, 106. Amersfoort, 49, 55, 56, 57, 58, 64, 77, 107, 137. Arasterdam, 132, Ankeveen, 106. Archiater, 61. ARKIUS, 121, 147. Aschat, 49. AXJCOOP (JOANNES), 106, 127, 133, Austerlitz bij Zeist, 49. Baarn, 49, 56, 138. Barwoudswaarder, 47. Bedevaarten, 125. Beelden in de kerken, 122, 147. Beeldliouwkunde in Nederland, 21. Begrafenis,

125. Benschop, 47. Benthcimer steen, 24. BERNULFUS (Bisschop), 20, 22, 23. Bijgeloof, 125. Bildt (de), 50. Bisschoppen, 68 volgg. Blokland, 47. BODECIIERUS (JOANNES ASSTJEKI), 127.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 232 MEHEU (EILLAEDUS VAN), 106. Mergelsteen, 34. Mydrecht, 48, 55, 106. MODAEUS (LAURENTIUS), 106, 107, 127, 133, 177. MONACHIUS (JOANNES), 138. Montfoort, 48, 59, 106. Moravische broederen, 56, 63. MUSSCHENBBOEK. (Mr. P. TAN), 3, 9. Muurschilderijeii, 30. NEDEKLAGIUS (JOANKES), 138. NAEUANUS (SAMUEL), 137, 138, 139, 140, 142, 144. Nichtevecht, 106. Nicolaas-kerk te Utrecht, 23, 26. Niekoop, 48, 55. Nyendijk, 50. NIEUPOOUT (WILHELMUS), 137. Nieuwjaars avond of nacht, 125. Nieuwveen, 48, 55. Nymegen, 24, 31, 32. Zie Valkhof.

Noorden, 48, 49, 55. Odijk, 50. OYEK (CHEISTIANTIS AB), 106. Oldenzaal, 20, 23, 27. Onderwijs (lager en middelbaar), 62, 64, 103. Zie Scholen, Schoolmeesters. OOKTCAMPIUS (AKNOLDUS), 106, 107, 129, 132, 134, 177.Oostbroek, 50.Oostveen, 48.Oostwaard, 48.Ootmarsum, 24, 32.OTTONIS (EGBERTUS), 106.Oudekoop, 48.Oudewater, 48.Oudhuizen, 48.Overijssel, 21, 25. Papekop, 48.Papendorp, 48,PAKAEUS, 188, 189.Parochie-kerken te Utrecht, 22, 23.Paulus-abdij te Utrecht, 22.Penning (Tiende), 222, 223.Pestgasthuis te Utrecht, 61.Pieterskerk te Utrecht, 22, 24, 26.
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Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 30. Theodora Johanna, D. vanAn-tonie de Wilde. Johanna Wilhelmina Augusta,D. van Joseph Heinrich Lietze.81, Anthonie, Z. van Antonie deBruyn. Ernst Johannes, Z. van Johan- nes Anselmus Eggelaar. Dirk Jacobus, Z. van PieterJacobs. AJberta Josina, D. van Joan- l Te zamen 122 als levend nes Steigerwald. Willem, Z. van Frans van deWolk. Clara Anthonia, D. van Abraham Willem Renes. Johanna Hendrika, D. van Hen- drik Antoni Bosshardt. Baldus Cornelis, Z. van JacobBiljard. Carolina Frederika, D. van Fre-derik Straus. aangegeven geborenen. Gehuwd den 5.

Adrianus Scliosnhoven, kleeder- bleeker, 24 j. en Maria Ker- sten, kleederbjeekster, 27 j. Johan Lodewijk Wichelhausen,steendrukker, 23 j. en OtiliaWilhelmina Frederika Anto-netta Kessler, zonder Beroep,26 j. Jan Hendrik van den Berg,landbouwer, 27 j. en JohannaMaria van Arkel, zonder be- roep, 27 j. 6, Meindert Oostmeijer, koopman, 25 j. en Elisabetha FredricaBrouwer, zonder beroep, circa23 j. 12. Hendrikus Franciscus Kustel,kapper, 32 j. en Maria Mar-garetha Cock, wed., mutsen- maakster, 41 j. Wilhelmus van der Wurff, ho- venier, 19 j. en Joanna deGroot, hovenierster, 25 j. Johannes Petrus Buffelse, bar- bier, 25 j. en Willemina vanDriel, zonder beroep, 34. j.

19. Jan Vergeer, timmerman, 25 j. en Adriana Loog, wed., tap-ster, 32 j. Jan Linthorst, schrijnwerker,23 j. en Catharina Cr.oese,zonder beroep, 23 j, Carel Fredrich Zwesch, zadel- maker , 23 j. en JohannaJacomina Slijkhuysen, zonderberoep, 27 j. 20. Jonathan Batz, orgelmaker, 25 j. en Adriana Clara Jo-













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 10 Paulus Kemmerling, ongch., 18 j., Wageningen.Maria Johanna Ligtrink, huisvr. van Dirk Nieuwede, 56 j., Eoodebrug.Jacobus Hogendoorn, weduwn., 49 j., Paardensteeg, wijk M. 14. Eeinier Doornenburg, ongeh., 65 j., Jufferstraat, wijk G.Adriana Wilhelmina Verkouw, wed. van Johannes Schijvliet, 54 j., Amersfoort.Jacoba Berbers, huisvr. van Willem de Vreede, 48 j.,* Korte rosendaal. Albertus van der Mars, l j. en l m., Zandstraat.Elisabeth Vermeer, wed. van Petrus Mongers, 78 j., Lange nieuwstraat.Theodorus de Booy, l j. en l m., Eoodebrug.Hendrik Joan Eose, geh., 43 j.,

Helling. 15. Gerardus Coffing, 2 O j., Hospitaal.Jan Antony Wagenaar, geh., 45 j., Steenweg.Abraham Schiernig, ongeh., 32 j. en 11 m., Begijnehof.Gerardus Peetersen, l j. en l m., Lange lauwerstraat. 16. Johanna Elisabet van Velsen, huisvr. van Jan van Engelen,69 j. en 9 m., Jufferstraat,wijk G. Catharina Teunissen, ongeli.,70 j., Magdalenasteeg. Catharina de Beus, wed. vanDirk Burgers, 74 j., Geref.Diak. oude-Mannen- en Vrou- wenhuis. Geertruida Johanna van denBerg, l j. en 2 m., onderCatharijne. Jan Willem van der Monde,ongeh., 24 j. en 6 m., Te- lingstraat. Joanna Wilhelmina Wagenaar,ongeh., 67 j-, Achterstraat,wijk C. Christoffel Louterslager, ongeh.,86 j. en

6 m., 2de Oudwij-kerveldsteeg. 17. Geertruida Huiser, 14 j., Ni- eolaisteeg.Gerrit Westerman, weduwn., 31 j., Pelmolenstraat,Joannes Maarschalkerweerd, geh., 61 j., Singel, wijk M.Maria Heystcrman, huisvr. van Karel Fredrich Volckman, ruim 78 j., Smeebrug,Johanna Arnolda Francisca van der Ven, huisvr. van Corne- lis Laurehtius van Leusden, 56 j., Jacobibrug. 18. Petronella van Heert, wed. van Johannes Straatman, 78 j. en7 m., Varkenmarkt,Gerrit Christiaanse, circa 5 w.,











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 STAAT van de Marktprijzen te Utrecht.JANUARIJ 1848. Naam der artikelen 8 Januarij 15 Januarij 22 Januarij 29 Januarij Tarwe .... GI. Cs. Gl. Ca. 10 00- 10 60 Gl. Ca. Gl.Cs. 10 00- 10 50 Gl. Cs. Gl. Cs. 9 50- 10 25 G1.C§. Gl.Cs. 9 50- 10 25 6 70- 7 30 6,70- 7 30 6 70- 7 30 6 70- 7,30 Boekweit ..... 7,00- 7,50 7,00- 7,50 7 00- 7,75 7 00- 7,75 Garst ...... 5,25- 5,80 5,25- 5,80 5,25- 5,80 5,25- 5,80 &quot;C 2 50- 3 75 2 50- 3 75 250- 400 2 50- 4 00 i3 witte Boonen ....witte Erwten ....groene Erwten . . .graauweErwtenenKapuc.Aardappelen .... 12,50- 13,509,00- 11,0010,00- 13,0010,00-

12,503,00- 3,50 13,00- 16,009,00- 11,0011,00- 14,0010,00- 12,503,25- 3,50 13,00- 16,009,00- 11,0011,00- 14,0010,00- 12,502,80- 3,00 13,00- 16,009,00- 11,0011,00- 14,0010,00- 12,503,00- 3,50 Kaas (de 100 f§) . .! Boter . , 36,00- 42,000 76- 0 98 36,00- 42,000 75- 1 00 36,00- 42,00n 90- 1 00 36,00- 42,000 92- 1 08 Kundvleesch ....Kalfsvleesch ....Schapen- of LamsvleeschVarkensvleesch . . . 0,50- 0,550,60- 0,650,40- 0,500,60- 0,70 0,50- 0,550,60- 0,650,40- 0,500,60- 0,70 0,50- 0,550,60- 0,650,40- 0,500,60- 0,70 0,50- 0,550,60- 0,650,40- 0,500,60- 0,70













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 2 r, zonder beroep, 46 j. Gerrit Jacobus van Leersum,kleedermaker, 23 j. en MariaSteenmeijer, dienstmeid, 22 j. Hendrik Valewink, oppasser,37 j. en Hijltje van Wijk,dienstmeid, 33 j. Hendrik Jan Koning, weduwn,,kantoorbediende, 38 j. en Lu-dovica Dominica Jeannette deVos, zonder beroep, 24 j. Gerardus Weusman, schoenma- ker, 26 j. en Johanna Wil-helmina van der Ven, zonderberoep, 28 j. Anthonie van den Tems, we- duwn., kuiper, 35 j. en Chris-tina Schepens, zonder beroep,32 j. Pieter Martens, werkman, 39 j.en Gerritje Ariaanz, wed.,breidster, 57 j. Leonardus

Kuitenbrouwer, rid- der der Militaire Willems-ordevierde klasse, gepensionneerdkapitein, 60 j. en AntonettaWillekens, zonder beroep, 44 j. gehuwden. tronella de Bruyn, dienstmeid,39 j. Christiaan van der Vlis, smid,circa 27 j. en Johanna Cor-nelia Tijsterman, werkster, 26j. Johannes van Kenen, weduwn.,kopergieter, 43 j. en Hen-drina Tesselhoff, wed., dienst- meid, 50 j. 9. Henderieus Huisman, smid,28 j. en Kornelia de Jong,dienstmeid, 23 j. 23. Eduard Schmitt, logementhou- der, 34 j, en Elizabeth Krab-benbos, wed., zonder beroep,34 j. Petrus Jacobus Hackenbroek,timmerman, 31 j. en HendrikaHeeren, dienstmeid, 25 j.16. Leendert Noppen, werkman,25 j. en

Hendrijntje vanVoorbergen, werkster, 23 j. Johannes van den Berg, werk- 24.man, 22 j. en Johanna Gey-sen, zonder beroep, 29 j. Antonie de Bie, weduwn., de- ken van de zakkendragers,64 j. en Adriana Giezen, wed., Te zamen 18 paar Overleden den Abraham Hermanus de Booyruim 3 j., Lichtegaard. l. Hanna Zwaap, wed. van GersonPolalc, 82 j., Mariastraat.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 Jannetje Anthonia van Eossum,ongeh., ruim 21 j., Geref. Bur- gerweeshuis. Bernardus Tollenaar, ongeh., 72j.,Donkerstraat. Eeinier van Baggem, ongeh.,58 j., Fockestraat. Hermanus van Hilten, geh., 61 j. en circa 3 m., Koestraat.2. Hendrik Koot, 15 j. en circa6 m., Abstede. Jaantje Emanuel Gans, huisvr.van Hartog Jacob Pinto, ruim49 j., Vischmarkt. Elisabeth de Munck, l j. encirca 3 m., Gasthuissteeg. Gerrit van den Bol, geh., 62 j.en ruim 7 m., Magdalena-steeg. Anna Francisca Stevens, 2 j. en4 m., Singel, wijk K. Hermana Alida van Slogteren,ongeh., 52 j., Kromme

nieuwegracht. Johanna Alberta Eyssellenberg,wed. van Johannes Boonebak- ker, 71 j. en 9 m., Bakker- steeg. Christiaan Diderich Sahm, we- duwn., 56 j., Neude.8. Levenloos aangegeven Dochtervan Coenrardus Ciphers, Ca-tharij nestraat. Catharina Johanna Bosman, on- geh., ruim 26 j., onder Ca- tharijne.Franciscus Straatman, geh., circa 63 j., Massegast,Christina van Woerkum, huisvr. van Jacobus Godijn, 68 j., Catharijnestraat.Arnoldus Adrianus Verheul, 6 m., Vreeburg.Hermina Piket, wed. van Cor- nelis Looman, 76 j., Minne-broederstraat.Johanna Kragten, ongeh., circa 57 j., Spinderspoort.Cornelius Eezier, geh., 39 j., Visschersteeg, wijk E.4. Anthonius Jacobus

te Boekhorst, ruim 2 j., Dorstigehartsteeg.Joannes Franciscus Kluts, geh., ruim 39 j., Predikheeren- straat.Willemijntje van Basten, huisvr. van Pieter Bouhuyzen, 26 j., Oord.Johannes Eoelevelt, 3 w., Lau- wenregt.Nicolaas Borreman, 3 j. en circa 5 m., Zeedijk.Willemina Kijl, wed. van Leen- dert Maree, 77 j. en 10 m., Steenweg.Eichardus Cornelis Verhaar, circa 3 m., Biltstraat.Francina van Maanen, ongeh., 51 j., Ganzenmarkt.Carel Jan Elbertus Morren, ruim



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 8 m., Lakmoessteeg.Jacoba Johanna Westhout, circa 6 w., Korte rietsteeg.Barend Nicolaas Goudriaan, 4 w., Zeedijk.Diana Elizabeth Tennissen, 11 d., Breedstraat.Alida van Leeuwen, 2 j. en 3 m., Pelmolenstraat. 7. Pieternella Bekker, wed. van Johannes Lit, ruim 92 j., Watersteeg, wijk C.Anna Maria Mourdant, wed. van Gerardus Werson, 86 j., Nieuwe kamp.Jan Rijnders, weduwn., 75 j., Singel, wijk K. 8. Gerrit Peters, 3 w., Achter- weg. Neeltje Christina Dwars, ongeh.,circa 57 j., Mariaplaats. 9. Martinus Visser, ruim 9 m., Catharijnestraat.Johanna Haarmans, wed. van

Theodorus Nieukerk, 34 j., Lauwenregt.Wijnanda van Leusden, ongeh., 66 j., achter de Twyestraat.10. Cornelia Hoogstraten, wed. van Arnoldus Poessenou, 80 j., Varkenmarkt.Susanna Theodora Kraan, 13 d., Korte lauwerstraat.Jacobus Koot, geh., 60 j., Geertraidasteeg, 5 m., Pottestraat.Levenloos aangegeven Dochter van Johannes Cornelis Schoon- heim, Naauwe watersteeg.Mr. Jan Biehard de Brueys, geh., ruim 69 j., Nieuwe gracht.B. Pieter de Klerk, circa 5 m., Tuinstraat, wijk B.Johanna van Meeverden, 6 j. en 9 m., Stroosteeg.Godefridus van de Camp, geh., 45 j., Lange lauwerstraat.Joannes van der Velden, 40 j., Hospitaal.Hendrik Gerardus Hoorn, ongeh., 21 j.,

Bakkersteeg.Francisca Barbara Rietveld, on- geh., 24 j., Nicolaisteeg.Jonkheer Mr. Adriaan vanllaef- ten, weduwn., 82 j., Trans.6. Elisabeth Mulder, wed. van Casper Petri, 74 j., Geref. Diak. oude-Mannen- en Vrou- wenhuis.Eomijn Ras, weduwn., 70 j., Geref. Diak. oude-Mannen- en Vrouwenhuis.Cornelis de Bont, 3 j. en 10 m., Bergstraat.Hendrik Jan Molsbergen, 3 j. en ruim 11 m., Viebrug.Bernardus 3?addegon, Ij. en circa 9 m., Stadhuisbrug.Anna Maria Wasman, wed. van Jacob Hommeiich, 65 j. en





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 27 Jacob Willem Oudcgeest, geh.,47 j., Groenestecg, wijk A. David van Gorkom, 3 w.,Fockestraat. Snsanna Winkel, wed. van Bei- nier Bouwe, 80 j., Langenieuwstraat. Elisabetli Maria Bogert, 2 j.en ruim 4 m., Zadelstraat. 16. Paulus de Groot, geh., 26 j. en 7 m., Vreeburg.Paulus Willebroi'dus Woertman, weduwn., 58 j., Naauwe be- gijnesteeg.Willem Barreveld, l j. en ruim 3 m., St. Jansveld.Levenloos aangegeven Dochter van Gerardus Weynen, Ach- terom.Henrietta Ernesta Buys, huisvr. van Michiel Muller, 31 j., Twyestraat.Levenloos aangegeven Zoon van Johannes Sakkers,

Florasteeg.Wilhelmus van Wierst, 6 m., Zand.Hendrik Bijlaard, ongeh., 23 j. en 5 m., Singel, wijk M.Levenloos aangegeven Dochter van Gerrit van Hoorn, Gecr- truidakerkhof. 17. Elizabeth Sophia Jacoba Falck, huisvr. van Jonkheer Jan Ja- cob de Geer van Oudegein,67 j., Zuylenstraat. Ludovicus Sclmebely, 43 j.,Hospitaal. 18. Maria Bernardina Maas, wed. van Wilhelmus Bol, 80 j., Mariastraat.Nicolaas van Duuren, geh., 64 j. en 3 m., Lange lau- werstraat.Johanna van Arkcl, huisvr. van Jan Loran, 72 j. en 6 m., Slagtsteeg. 19. Hendricus Hestor, geh., 39 j. en 6 m.. Koestraat.Anthonia van Elk, 10 j., Naauwen doelen.Johannes Koenders, 7 j. on 7 m,,

Koffijhuissteeg.Gerritje Huyden, l j. en 11 m., Hooge weide. 20. Geertruida Meessen, wed. van Johannes van Schaick, 85 j., Haverstraat.Celindis van Doorn, huisvr. van Cornelius Bijken, 37 j. en 10 m., Ganssteeg.Jan Doris Kints, ongeh., 50 j., Leeuwarden.David Toorenburg, geh., 37 j. en 8 m., Zandbrug.Levenloos aangegeven Dochter (onecht). 21. Anthonius Hendrikus van Bos- sum, circa 2 m., Korte vie-steeg.Levenloos aangegeven Zoon en



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 Dochter van Johannes Oos-terbaan, Pottestraat.32. Aaltje Kaper, ruim 3 m.,Gruttersdij k. Wilhelmina Margaretha Mecli-tilda van Maarschalkerweerd,ongeh., 17 j. en circa 5m., Boomsch Katholiek Wees- huis. Gijsbert de Buyter, geh., 62 j.,Hardinxveld. Johannes Willeni Jansen, ruim3 m., A B C straat. 23. Hendrikus Jacobus Westenene;, 2 j. en circa 5 m., Gasthuis- steeg. Cornelia Johanna van E wij k,2 j. en l m., Knollenbrug. 24. Judik van Wijnbergen, wed. van Mozes van Aalst, 64 j., Steenweg.Jan Hindriks Maas, geh., 90 j. en 4 m., Korte pelmo- lenstraat.Gerarda Adriana

Spierenburg, huisvr. van Jan van Fran- kenhuyzen, 28 j., Twye- straat. 25. Catharina Bosshardt, ongeh., 21 j., Nicolaikerkhof.Jacob van der Maal, geh., 35 j., Zuilen.Johannes Hoevers, geh., 38 j. en 2 m., Groote eligensteeg.Johannes Martinus Clarenbeek, 3 j. en circa 11 m., Gast- huissteeg. 26. Johanna van Buren, ongeh., 55 j., Slagtsteeg.Joseph Haesselmans, l j. en 7 m., Catharijnestraat.Levenloos aangegeven Dochter van Cornelis Johannes van Maanen, St. Jansveld.Johanna Cornelia Gerritsen, 4 m., Haverstraat.Wilhelmina Gerseling, ongeh., 48 j., Steenweg. 27. Johannes Bijnders, ongeh., 37 j., Bergstraat.Antonius Nicolaas den Dijker, geh., 69 j., Bemuurde

weerd.Joannes Adrianus Sak, geh., ruim 53 j., Singel, wijk L.Levenloos aangegeven Dochter van Willem van den Berg, Hoogeland, wijk M. 28. Johanna Plomp, 5 j. en 6 m., Kogelstecg. Johanna Christina van Emme- rik, l j, en 3 m., Keuken- straat. 29. Fijtje Laros, wed. van Her- manus Savijn, 67 j. en 6 m.,Jacobikerksteeg. Johanna Lit, wed. van Ottovan Bijn, 87 j., Lange nieuw-straat. Gerritje de Groot, Ij. en ruim11 m., Groote eligensteeg.















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 3 r, NAAMLIJST DEK GEBORENEN, GEHUWDEN EN OVERLEDENENTE UTRECHT. MAART 1848. Geboren 1. Clasina, D, van Trcderik Tegeler.Joannes, Z. van Johannes En- gelbertus van Eldik. 2. Hendrika, D. van Johannes van Gooi.Gerarda Christina, D. van Wil- 5. lem van Biraren.Anna Adriana, D. van Willem van Beek.Elisabeth Gesina Hermanna, D. van Wilhelmus Petrus Martinus van Odijk.Johanna Maria, D. van Jacob te Boekhorst.Willemina, D. van Hendrikus van Rooijen. 6. Gerrit, Z. van Gijsbertus Teten- burg. 3. Marinus Cornelis, Z. van Nico- laas Korf. Pieter, Z.

van Pieter Lens.Marinus, Z. van Wilhelmus van Zutphen.Salomon, Z. van Emamiel Aron van Blitz. 4. Marinus Hermanus, Z. van Melis Hermanus van Baaien.Petrus, Z. van Hendrik Nieuwen- den huysen.Gerrit Cornelis, Z. van Cornelis van Kuyk. Johanna Wrilhelmina, D. van Wil- lem Julius. Hendrikus, Z. van Cornelis Koot.Autlionie Albertus, Z. van An- tonie van Demmeltraadt.Petronella Eva Johanna, D. van Jan Hendrik Roep.Gerardus Cornelis, Z. van Adria- nus Smorenburg.Hendrikus, Z. van Dirk de Kruyff.Wilhelmina, D. van Willem Krag- ten. Joseph, Z. van Johann Kruft.Willem, Z. van Willem de Kok.Jacobus Johannes, Z. van Anto- nie van der Sluis.Roberta Helena,

D. van Gerardus Porton. Cornelis, Z. van Cornelis Marinus.Maria Johanna, D. van Willem Pietersen.Elisabeth, D. van Anthonie Schu- macher. Wilhelmina, D. van Antoniusvan Druten. 3









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 39 en Hester Bontrop, zonder be- roep, 25 j. Henricus Reijcrs, onderbaas bijden spoorweg, 31 j. en An-negje van der Lit, dienstmeid,35 j. Joseph Burgier, kleedermaker,27 j. en Johanna HillegondaBaljet, zonder beroep, 28 j. Johannes van der Steen, hove- nier, 35 j. en Antonia Kin-negin, hovenierster, 21 j. Jeremias Ditmarsch, kleederma- ker, 22 j. en Maria van derToom, zonder beroep, 24 j.8. Willem Prederik Grondijs, tim- merman, 22 j. en HendricaScheffel, zonder beroep, 18 j. Everhardus van Doorn, schilders-knecht, 22 j. en Grietje Kuy-per, zonder beroep, 27 j. Johan

Christiaan Gottlieb, klee- dermaker, 25 j. en Anna Ma- ria Bouwman, zonder beroep,29 j. Teunis de Groot, schipper, 23 j.en Maria Jacoba Dijkhoff,zonder beroep, 26 j. 15. Hendrik van Amerongen, we- duwn., bode van het Provin- ciaal Geregtshof, 36 j. enGeurtje de Bie, zonder be- roep, 32 j. 16. Hendrik Johannes Osti, we- duwn,, huis- en rijtuig- schilder , 28 j. en JudithKamperdijk, zonder beroep,25 j. Harmanus Jacob Kerklingh,hoedenfabrikant te Amster- dam, 25 j. en Jacomina Eli-sabeth van der Star, zonderberoep, 25 j. 22. Hendrik Jan Hoegen, zonderberoep, 27 j. en CorneliaWilhelmina Derksen, onder-wijzeresse, 23 j. Cornelis van Beugen, kleeder- maker, 26 j. en

Sara van denBosch, dienstmeid, 28 j. Hendrikus van Reenen, brood-bakker, 22 j. en CatharinaFrederica Eackee, zonder be- roep, 19 j. Leendert Sweers, smid, 24 j.en Gerritje Buijen, werkster,25 j. Dirk Bekker, koetsier, 33 j.en Hendrika Adriana vanMaanen, dienstmeid, 30 j. Johannes van Geelen, schoen- maker, 21 j. en Johanna Bur- gerhout, zonder beroep, 24 j. Willem Oostrom, werkman, 31 j.en Kornelia Schouten, werk- ster, 31 j. 29. Cornelis Johannes Stulting,koekbakker, 24 j. en AlidaOttens, zonder beroep, 22 j. Johannes Mulder, schoenmaker,.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 Schregardus, beroepen predi- kant te Jukwert, in Gronin- gen, 85 j. en Johanna Ca-tharina Smaasen, zonder be- roep, 27 j. 29 j. en Geesken Hulsen,zonder beroep, 49 j.Pieter Takken, smid, 24 j. enSara de Baad, zonder be- roep, 30 j.30. Pieter Hendrik Johannes Eoos Te zamen 27 paar gehuwden. Overleden den 1. Sophia van Eijn, huisvr. van Al- bertus de Kok, afwezig, 34 j., Galekopsteeg.Levenloos aangegeven Zoon van Abraham Mica, Haverstraat.Johanna Luberdina Bartels, ruim 4 m., Springweg.Adriana de Paater, huisvr. van Teunis van de Bunt, 35 j., Nieuwe

gracht.Cornelis van den Broek, geh., 71 j., Mariaplaats. 2. Asser Jozef Klijn, weduvvn., 61 j., Zwaansteeg.Johanna van den Bosch, wed.van Hendrik Brugmans, 35 j.,Boterstraat. 3. Johanna Cornelia Wegenaar, on- geh., 27 j., Weesbrug.Lammert van de Bilt, 9 j. en 7 m., Abstede.Johannes Mattheus van Kempen, 11 j., Choorstraat.Willem Antonie Perks, geh., 71 j. en 10 m., Lange viesteeg.Petrus Jacobus van der Linden,9 j. en 2 m., onder Catharijne. 4. Bernardus Gerardus Odijk, l j. en 6 m., Hopakker.Lisebet Janse, huisvr. van Chris- tiaan Stulting, 43 j., Bregit- testraat.Elisabeth Straatman, 5 j., Berg- straat.Christina Agneta Theodora Trey- telaar, ongeh., 67 j., Biltstraat.

5. Joannes Pranciscus Josephus Wild, geh., 56 j., Amersfoort.Pieter van der Star, ongeh., 75 j.,Oudkerkhof. 6. Johanna Visser, circa 6 m., Zwarte water.Christina van Kolderen, 9 j. en 6 m., Florasteeg.Martina de Koy, wed. van Eut- gerHuygens, 48j.,Gogschesteeg. 7. Pieternella van der Vecht, ongeh., 55 j., Achterstraat, wijk C.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 Geertruida Hardi, 8 j. en 2 m.,Galekopsteeg. 17. Anthony van Vreeswijk, we- duwn., 79 j., Geref. Diak.oude-Mannen- en Vrouwen- huis. Joseph David Wagenaar, 3 j.en circa 8 m., Steenweg. Johannes Oostenun, l j. en 5m., Blaauwe hek. Catharina van der Stroom, on- geh., 60 j., Nieuwe zandstraat. 18. Frederik van der Vooren, l j. en 10 m., Pelmolenstraat.Petronella Antonia Muntendain,wed. van Dirk van Eeden,76 j., Weesbrug. 19. Hendrik Groothuyzen, ongeh., 27 j., Lange viesteeg.Arnoldus van Ehijn, 4 j., van Wijckskade.Levenloos aangegeven Dochter van Cornelis Vianen,

Hopak- ker. 20. Johanna Gooris, huisvr. van Willem van der Lingen, 40 j., Jufferstraat, wijk B.Hendrica Geertruy van Ekeris, huisvr. van Gijsbertus Anna Maas, 27 j. en 8 m., Steenweg.Machtildis Woudenberg, huisvr. van Cornelis Vianen, 45 j., Hopakker.Hermina Maria Guise, 2 j. en 8 m., Domstoren. Cathariiia Nagtegaal, huisvr. vanHermanus van Maurik, 64 j.,Gogschesteeg. 13. Aart van de Pas, ongeh., 26 j., Singel, wijk I.Margaretha van Aken, ongeli., 16 j. en 5 m., Jufferstraat, wijk G.Adriana Jacomina van Zeist, 2 j. en 11 m., Bemuurde weerd.Franciscus Gerardus Duponchel, geh., 58 j., Hospitaal. 14. Gabriel Christiaan Altena, l j., Steenweg. Margrieta Hol, huisvr. van

Jo-hannes Antonius Hasenbosch,64 j. en 5 m., Brugstraat. Sara Cornelia Flores, wed. vanJan Hegberg, 50 j., Middel- burg. Johanna Atteveld, huisvr. vanPetrus Maree, ruim 68 j.,Lauwenregt. 15. Adriana Cornelia van Burgstee- den, 2 j.,. Viebrug.Maria Adriana Harmsen, ruim 2 j., Lange viesteeg.Johanna Hendrica de Jong, huisvr. van Hendrik van Pot- huysen, 36 j., Laan van Croes. 16. Joannis van Odijk, geh., 77 j., Lange nieuwstraat.Levenloos aangegeven Zoon vanPetrus Wilhelmus van Vliet,Fockestraat,





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 l j. eu 6 m., Zandstraat.Sander Johannes van den Brink, 15 d., Mariastraat.Hermanus de Bruin, ongeh., 29 j., Abstede. ren, ruim 2 m., onder Ca-tharijne. Jan Carel Boudaen van deiMuelen, ongeh., 63 j., Kunnebaan. 30. Janna Catharina Minkhorst, l j en 11 m., Gaardbrug.Joseph Chapui, weduwn., 78 j. Buurkerkhof. , Machiel van Os, ongeh., 26 j.^ Groenesteeg, wijk C. IVangois Weber, 16 d., Vaart sche Eijn.Tannetje Engelvaart, ongeh. ruim 23 j., Viebrug.Adrianus van Zon, circa 4 m. Zilversteeg. 31. Levenloos aangegeven Zoon vai Carolus Antonius Ludovicu; Kodelsturtz,

Voorstraat.Mr. Pieter Hendrik de la Court weduwn., 69 j. en ruim 10 m. Kromme nieuwe gracht.Petronella Josina van Maarle 5 m., Helling.Johanna van Lint, ongeh., 27 j. Jutphaas. Zoon aangegeven Levenloos (onecht). Levenloos aangegeven Dochtervan Gerrit Beyntjes, Catha-rijnestraat. Trijntje Verstraten, huisvr. vanPetras Wittebol, 58 j., Zil- versteeg. Angenitha Moncoert, ongeh.,48 j., Margarethahof. 28. Willem Schulp, geh., 61 j., Drieharingsteeg.Agatha Noppen, 2 j. en 10 m., Eoodebrug.Johanna Cornelia van Stemp- voort, ongeh., 22 j., Kalver- straat. 29. Johannes Noppen, ongeh., 40 j., Ganssteeg.Johannes de Leur, l j. en l m., Geertruidabrug.Helena Willemina

van Klave- Te zamen 134 overledenen.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 STAAT van de Marktprijzen te Utrecht.MAART 1848. Naam der artikelen 4 Maart 11 Maart 18 Maart 25 Maart Tarwe . , . , . Gl. C«. Gl. Cs. 8 25- 9 25 Gl. Cs. Gl. Cs. 8,00- 9,00 Gl. C». Gl. Cs. 7,75- 8 50 Gl.Cs. Gl.Cs. 7,75- 8,50 6 00- 6 60 6 00- 6,50 5 60- 6,25 ' 5,50- 6,25 6 20- 6 80 6,20- 6,80 6,20- 7,00 6,20- 7,00 O 4 30- 5,00 4,30- 5,00 4,00- 4,60 4,00- 4,60 ta r-j Haver ...... 2,50- 3,75 2,50- 3,75 2,50- 3,75 2,50- 3,75 i | witte Boonen ....witte Erwten ....groene Erwten . . .graauwe Erwten en Kapuc.Aardappelen ....Kaas (de 100 fg) . .! Boter ...... 11,50- 13,008,00- 9,009,00-

11,008,50- 10,002,70- 3,0036,00- 42,001 00- 1,12 11,00- 12,507,00- 10,009,00- 11,008,00- 10,002,40- 3,0036,00- 42,000,98- 1,14 11,00- 12,507,00- 10,009,00- 11,008..00- 10,002,50- 3,0036,00- 42,000,85- 1,00 11,00- 12,507,00- 10,009,00- 11,008,00- 10,002,40- 3,0036,00- 42,000,84- 0,95 Rundvleesch ....Kalfsvleesch ....Schapen- of LamsvleeschVarkensvleesch . . . 0,50- 0,550,60- 0,650,40- 0,500,60- 0,70 0,50- 0,550,60- 0,650,40- 0,500,60- 0,70 0,50- 0,550,60-. 0,650,40- 0,500,60- 0,70 0,50- 0,550,60- 0,650,40- 0,500,60- 0,70



















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 5 (l 5. Gerrit Hulsman, ruim 2 m., Kaatssteeg.Levenloos aangegeven Zoon van Comelis Kragten, Abstede.Alida Catharina Booken Beis, wed. van Albertus Daniel Kijk, ruim 61 j., Smeebrug.Gerrit Beijeman, 21 j., Hospitaal. 6. Casperma Hendrina Herfkens, circa 3 j., Korte Jansstraat.Gerardina Maria van Deventer, circa 11 m., Lijnmarkt.Hendrik van der Biese, geh., ruim 56 j., Veenstraat.Willem Brandsen, gek, 42 j., Amersfoort. 7. Bernardus Jeekel, 17 d., Catha- rijnestraat.Levenloos aangegeven Dochter van Antony Catharinus Vier- bergen, Smeebrug.Willem de Lang, ruim 2 m.,

Boterstraat.Jacobus Elsendoorn, ongeh., 22 j. en 8 m., Kerksteeg.Anton Christiaan van Kuyven, 4 j. en 4 m., Ganssteeg.Elisabeth Heetveld, huisvr. van Johannes Mattheus van Kem- pen, 38 j., Choorstraat.Levenloos aangegeven Dochter (onecht).8. Adriana Johanna Christina Frij- link, 2 j. en circa 10 m., Jansbrug. Maria van Soest, ongeh., 21 j., Hekelsteeg.Antoinetta Theodora Mulder, 2 j. en 10 m., Zwaansteeg.Abraham Jenner, 21 j., Hospitaal.Dirk de Rooy, 2 j. en 6 m., Hoogelanden.Cornelis Mattheus van Eujen, geh., 44 j., Biltstraat.9. Helmert Woudenberg, ongeh., 51 j., Woudenberg.Levenloos aangegeven Dochter (onecht).Levenloos aangegeven Zoon van Fedde

Geldersma, Koestraat.Willem Kragten, 9 j., Wijde- steeg. 10. Franciscus Gijsbertus van der Ylis, 2 j. en circa 6 m.,Choorstraat. Margaretha Frankenhuizen, wed. van.....Pappelendam, 73 j., Galekopsteeg. Pieter Lens, ruim l m., Kraan- steeg. Johaanes van Geelkerken, we-duwn., 85 j., Lange smeesteeg. 11. Bernardus Laurens Cral, 4 j. en circa 2 m., Zadelstraat. Ludovicus Hippolitus Hessel-man, geh., 38 j., Helling. Henricus Gomarus van Dom- melen, ongeh., 40 j. en 5 m.,Lange nieuwstraat. Mr. David Hendrik Eoijaards,







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 51) Polsbroekerdam.Johannes Gentenaar, geh., 52 j. en 3 m., Meipoort.Magtelda Simmers, ongeh., 47 j., Bijnstraat. 29. Jean Jacques Ie Loups, qngeh., 62 j., Bartholomeigasthuis. Maria Lindhorst, 13 j. en l m.,Eidderhofstad. Johan Willem Elisa van Deven- ter, ongeh., 25 j., Langenieuwstraat. 30. Martinus Johannes Geul, 17 d., Springweg.Cornelis Jacobus van der Weert, 11 j. en 2 m., Zandstraat.Catharina Wilhelmina Leusden, huisvr. van Gerrit van Schaik, 76 j.. Achterweg.Hendrina van Eietschooten, on- geh., 63 j., Mariastraat.Clasina van den Berg, 2 j. en 7 m.,

Hekelsteeg.Pieter Schoonhoven, ruim 4 j., Magdalenasteeg. overledenen. Hendrik Jacobus de Visser, geh., 47 j., Neude.HendrikHendriksen, geh.,56 j., Enkhuizen.Johanna Catharina Valkensteyn, ongeh., 41 j., Jansbrug.Johannes Martinus Polders, weduwn., 83 j., Zonstraat.Levenloos aangegeven Zoon (onecht).28. Johanna Tenpoel, huisvr. van Frederik Focst, 63 j. en 2 m., Wijde watersteeg.Francina Schooneman, circa 8 m., Magdalenasteeg.Maria Johanna Glaser, 9 j. en 6 m., Molensteeg, wijk H.Levenloos aangegeven Zoon van Anthonie Deuvelingen, Eots- oord.Levenloos aangegeven Zoon van Nieolaas Heraken, Dorstige- hartsteeg.Lambertus den Bieman, 29 j.,

Hospitaal.Anthony Bak:-., ongeh., 34 j., Te zamen 139









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 STAAT van de Waterhoogte in de rivier de L e k onder hetnulpunt of de kruin van den dijk en boven Amsterdams peil.Waargenomen te Vreeswijk.APRIL 1848. Dagteekening i Nederl. onder 0. 1 ellen icyen A. P. Aanmerkingen. 1 3,07 3,43 2 3,20 3,30 3 3,38 3,12 4 3,53 2,97 5 3,65 2,85 6 3,73 2,77 7 3,84 2,66 8 3,89 2,61 9 3,83 2,67 10 3,91 2,59 11 3,90 2,60 12 3,89 2,61 13 3,82 2,68 14 3,74 2,76 15 3,63 2,87 16 3,39 3,11 17 3,03 3,47 . N 18 2,75 3,75 19 2,67 3,83 20 2,71 3,79 21 2,81 3,69 22 2,91 3,59 23 2,97 3,53 24 2,67 3,83 25 2,19 4,31 26 1,97 4,53 27 1,80 4,70 28 1,73

4,77 29 1,80 4,70 30 1,96 4,54













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 NAAMLIJST DEB GEBORENEN, GEHUWDEN EN OVEELEDENENTE UTRECHT. MEI 1848. Geboren 1. Christina, D. van Cornelis Riet- veld.Cornelis, Z. Tan Anthony Vier- gevcr.Dirk Peter, Z. van Dirk van Lokhorst. 5. 2. Bernardus Jacobus, Z. van Ge- rardus Wilhelmus van Rossum.Pieter Laurens, Z. van Jan Heyt- hekker.Gerard Paulus, Z. van Paulus van Maanen.Clasina Johanna, D. van Jo- hannes Wilhelmus Kroesen.Jan, Z. van Jan Visee. 3. Maria, D. van Jacobus Krijnders.Gerrit Frederik, Z. van Joannes Antonius Versteeg. 4. Johannes Hendrikus, Z. van Christiaan

Wiesman.Cliristiaan, Z. vnn Chrctien Con- rad Hoes. Jasper, Z. van Johannes de Kruyff.Maria Christina Gerardina, D. 7. van Alardus Philipsen.Adriana Anthonia Lamberta, D. 8. van Arie Antonie Krommert (overl. 28 Oetober 1847.) den Willem en Jacobus, Zonen vanLeendert Hester. Hendrik Otto, Z. van Glaudievan Zantwijk. Cornelia, D. van Jacobus Bosch. Gerrit, Z. van Gerrit Welbergen, Antonius, Z. van Antonius Ter-lingen. Wilhelmine Henriette, D. vanWillem Hendrikus de Heus. Jacoba Maria, D. van Hendrikvan Luyn. George Hendrik Eredcrik, Z. vanRobertus Johannes van Altena. ......Z., onecht. Johannes Hendrikus, Z. van Jo- hannes Wouter Verbeek. Johanna, D.

van Dirk Marchal. Gijsbertus Willem, Z. van Jo- hannes van der Kaay. Johanaes Hendrikus, Z. van Ge-rardus Weusman. Johannes, Z. van JoannesRietvelt. Helena Margaretha, D. van Si-mon van Looy. Karel, Z. van Alexander vanDoorn. ......Z., onecht.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 70 Pieter Albert, Z. van WillemSparenburg. Jan, Z. van Gijsbert de Langen. Bernardus Laurens, Z. van Ber- nardus Cral. Comelis Frederik, Z. van Dirk Bettink. 9. Margaretha Wilhelmina, D. vanRinke Bosboer. Nicolaas, Z. van Klaas vanGeresteyn. Johann Conrad Wilhelm, Z. vanJohannes Philippus Dieterieh. 10. Hendrikus, Z. van Nicolaas van den Brink.Agatha, D. van AndreasEentiers. 11. Johannes Cornelis, Z. van Jo- hannes Westerman.Hendrika Henrietta, D. van Cornelis Borman.Willem, Z. van Jan Driehuis. 12. Johanna Elisabeth, D. van Cornelis Hofman. Johanna

Petronella, D. vanArnold Philip Milius. Maria, D. van Anthonie Ar-noldus van Duuren. Johanna Geertruida, D. vanHendrikus Honings. Hendrikus, Z. van. HendrikusKoenders. 13. Johannes, Z. van Willem Ar- noldus van Eijn. ......D., onecht. Maria Adriana, D. van Frede- rik van der Lip.Everardus, Z. van HendriiKoenders. 14. Anthonia Johanna, D. van An tony Koolemans.Johan Karel, Z. van Leender Harmsen.Egbertus Jaeobus, Z. van Eg bertus Jaeobus van Schaick, ......Z., onecht. Hendrik, Z. van Huybert vai Doorn.Lodewijk Adriaan, Z. van Lo dewijk Lamie. 15, Johannes Andreas, Z. van Pc trus Johannes Slegers.Anthonie, Z. van Antonie van EliWillem, Z. van Willem

VerhaackEliza Jaeobus Daniel, Z. vai Gosuinus Brink 't Hooft.Wilhelmina, D. van Willen Klinkvis.Jacoba Angenita, D. van Jai Lambertus van Doorn. 16.......D., onecht. Pieter, Z. van Barend Spieren burg.Wilhelmina Carolina, D. vai Hendrik de Wit.17. Cornelia Margaretha, D. vai Daniel Cornelis van Essen. ......D,, onecht. Cornelia, D. van Adrianus d' Bruyn»Anthonia Cornelia, D. van An



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 71 van den Berg. Adolf Christiaan, Z. van Adria-nus Henricus Eis. Susanna Frederika, D. van Jo- hannes Valentijn Heysser. Gerrit, Z. van Gerrit van Broek-huisen. 23. Johannes Gerardus, Z. van Evert Dirk van Bruggen. 24. Geertruida Maria, D, van Ger- rit Blankert.Hendrik Anthonic, Z. van Joan- nea Cornelius van den Braak.Adriana Wilhelmina, D. van Jan van Luyn. Francina Hendrika, D. van Cor- nelis de Groot.Johanna Justina Wilhelmina, D. van Ernst Willem van Schermbeek.Sara Elisabeth, D. van Willem Cornelis van Gorkum. 25. Leendert, Z. van Gerrit Mulders.Louisa

Isabella, D. van Her- manus van der Horst. Martha Theodora Klara, D.van Theodorus Klarenbeek. Gerardus Albertus, Z. van Hen- drik Hermanus Welsch. Hendrikus, Z. van Dirk Ver- hoeven. Everdina Hendrika Margaretha,D. van Evert Barreveld. 26. Dirk, Z. van Gerrit Aalten....... Z., onecht. K» tlionie Johannes Vrijdag. Cornelis, Z. van Cornelis Ver- meulen.18.......Z., onecht. Andries, Z. van Willem Spaa-renberg. Hendrika Wilhelmina, D. vanArnoldus Eliza de Kivit. Christina Susanna, D. vanGlaudi Vreeswijk. 19. Cornelis Johannes, Z. van Hu- bertus Korsten.Marinus Nicolaas, Z. van Jean Baptiste Vercruysse.Anna Maria Jacoba, D. van Jan Pieter van Brussel. 20. Jan

Wijnand, Z. van Jan Jacobs.Hendrikj Z. van Hendrik La- gerwey. Aalbert, Z. van Joannes Vier-hout. 21. Franciscus Carolus, Z. van Au- ton Scholz. Johannes, Z. van Johannes vanBoekhout. Paulina Alberta, D. van DirkBlom. Johanna Elisabeth, D. van Jellevan der Heide. Hubert Jan Margarethus, Z.van Jonkh. Mr. Mathias Mar- garethus van Asch van Wijek. Grietje, D. van Jan Hendrikvan Putten. 22. Hendrikus, Z. van Johannes







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 74 zouder beroep, 26 j. Arnoldus Komijn, weduwn.,timmerman, 32 j. en Corne-lia Elling, zonder beroep, 47 j. Gerrit van der Vlerk, schrijn- werker, 23 j. en GeertruydaWilhelmina Heetveld, zonderberoep, 23 j. Jan Spies, werkman, 27 j. enMaria Hendrika van den Berg,zonder beroep, 30 j. Theodoms van Heusen, winke- lier, 45 j. en Johanna vanLeersum, zonder beroep, 33 j. Laurens van der Linden, ho- venier, 33 j. en WilleminaKnippers, zonder beroep, 26 j. Otto Frederik Willem Rietveld,schoenmaker, 27 j. en Jo- hanna Theodora Maria vanHoeven, naaister, 23 j. Jan Jacob

Hendriksen, barbier, 23 j. en Johanna Maria Jan- sen, zonder beroep, 31 j. Hendrikus Jacobus Busink,broodbakker, 26 j. en Anto-nia Paalman, dienstmeid, 25 j. Johannes Jacobus Lebbe, stu- kadoor, 25 j. en Neeltje Mul- der, zonder beroep, 39 j. Gerrit Meurs, kamerbehanger, 24 j. en Neeltje Visser, zon- der beroep, circa 26 j. Comelis Everaars, schrijnwer- ker, 24 j. en Evertje Veld- man, 28 j. en Johauna West- hout, naaister, circa 24 j.Cornelis Wesbeek, schepenma-ker, 22 j. en Anthonia Gee- rars, zonder beroep, 26 j.Dirk Martinus van Dicdenho-ven, timmerman, 30 j. enMartina Hendrica Mol, dienst- meid, 34 j. Martinus Marree, werkman,27 j. en Aafje van

Beek,dienstmeid, 34 j.Hendrik Adelaar, timmerman,26 j. en Johanna Francinavan Kooten, dienstmeid, 28 j.Jan Johannes van Schalkwijk,kamerbehanger, 32 j. en Pie-ternella van Bijn, zonder be- roep, 29 j. Johannes van den Heuvel, smid,24 j. en Petronella van Beu-tum, zonder beroep, 23 j.Hermanus van Benthem, ho- venier, 35 j. en EmrenskeKlarenbeek, dienstmeid, 32 j.Godefridus de Groot, hovenier,33 j. en Geertruy van derLinden, dienstmeid, 27 j.11. Wilhelmus Jacobus van Game- ren, zonder beroep, 24 j. enJosina Christina van de Grift,zonder beroep, 27 j.17. Johannes Arend Lucas vanStijnvoordt, timmerman, circa26 j. en Maria van der Weert,







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 77 Johannes Heiiriuus Bastiaaa Meybaum, Korte smeesteeg.Dirkje Kooiman, wed. vanMat- thijs Verlaan, 60 j., Nieuwe gracht.Antonius Terlingen, 2 d., Haver- straat.Johanna Aarssen, wed.vanPieter de Bruin, 64 j., Wijde steeg. 8. Catharina Titjen, huisvr. van Abraham Picard, 28 j., Gie- tershof. Gerardus Cornelis Wagenaar, 11m., Steenweg. Joanna Pot, huisvr. van Johan-nes de Groot, 52 j., Hoog-landsche brug. Anthony Wilhelmus Smits, 25j., Hospitaal. 9. Simon Petrus Maarseveen, 15 d., onder Catharijne.Adriana van der Doorn, wed. van Johannes Comelis de Mey, 78 j., aan

de Heerenstraat.Jacobus van Leersum, geh., 57 j. en 6 m., Bakkerbrug.Theodorus den Boode, circa 4 m., onder Catharijne.Wilhelmina Didier, l j. en 7 m., Nicolaisteeg.10. Antoinetta Eaps, 3 j. en 2 m., Veenstraat.Petroiiella Arang, wed. van Cornelis van Wijk, 86 j., Korte viesteeg. Adriana Jaeoba Toorenburg,huisvr. van Johannes van Emb-den, 73 j., Zonnenburg. Jannetje Gans, wed. van Sa-lomon Mozes Berlijn, 91 j.,Jacobibrug. Gerrit Jan Stevens, weduwn.,83 j., Heerenstraat. Levenloos aangegeven Dochtervan Laurens Ros, Bakkerbrug. 11. Margaretha Johanna Lamie, l j. en 8 m., Breedstraat.Cornelia Korvezee, huisvr. van Jacobus van Stockum, 26 j.,

Bakkersteeg.Levenloos aangegeven Zoon van Mattheus Fonville, l&quot; Oud- wijkerveldsteeg. 12. Jan Lettinck, l m., Zilversteeg.Willem de Man, geh., 54 j., onder Catharijne. 13. Maaike Elisabeth van Krugten, ongeh., 24 j., Vischmarkt. 14. Gerarda Maria Kuys, 8 m., Geertruidabrug. Hendrik Selling, l j. en 4 m.,Weesbrug. Johanna Frederiea Gobius, on- geh., 71 j., Geertruidabrug. Marinus de Groot, 2 j. en circa9 m., Vischmarkt. 15. Hendricus Baas, ongeh., 18 j. en 8m.,Geref.Burgerweeshuis.Levi van Frank, l j. en circa9 m., Buurkerkhof.































Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 duwn., zonder beroep, 46 j.en Carolina Jaquelina Pesters,wed., zonder beroep, 41 j. Gerardus Giesen, weduwn., voermansknecht, 42 j. en Wijntje Koch, dienstmeid, 2 6 j. 29. Nicolaas Paulus Visscher, we- Te zamen 27 paar gehuwden. Overleden den 1. Johanna Sibilla Elisabeth Feh- ren, ongeh., 71 j., AToorstraat.Aaltje de Vries, huisvr. vanMeijer Hamburger, 33 j. en8 m., Haverstraat. 2. Pieternella van der Meyden, on- gek, 70 j., Zand. Amoldus Theodorus van den He- mel, 3 j. en 7 m., Begijnehof. Theodorus van Soesbergen, on- geh., 47 j. en 5 m., Ganssteeg. 3. Adriana

Helena den Hertog, huisvr. van Cornelis Marinus, 44 j. en 3 m., Lange lauwer- straat.Maria Hoefsmit, wed. van Jo- hannes van der Linden, 88 j., Lange nieuwstraat.Elbert van den Berg, ongeh., 21 j., Woudenberg. 4. Cecilia Johanna Mulder, wed. van Hermanus Stulting, 42 j., Jacobijnestraat.Pieter Geelhart, l j. en 8 m., Helling.Hendrik Lagerwey, 15 d., Bildt- straat. 5. Johanna van de Bild, ruim 4 m., Zilversteeg.Agatha Eentiers, circa l m., Geertruidakerkhof.Petronella Antonia ten Kate, 2 j., Singel, wijk L. 6. Comelis Weijers, geh., 57 j., Catharijnestraat. IVancina Hilligers, huisvr. vanWillem Mengelaar, 56 j. en11 m., Naauwe watersteeg. 7. Sophia Grondijs, ongeh., 51 j.,

Weesbrug. Hendrik Anthonie van denBraak, 14 cl., Boterstraat.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 Antony Demkes, weduwn., 57 j.,Breedstraat. 28. Johanna Mulder, ongeh., 24 j., Achterom.Alida van Amerongen, 2 m., Loefbergmakerstraat.Catharina van Staveren, wed. van Jacobus van Zutphen, 80 j., Begijnehof.Johannes de Pril, ongeh., 23 j., Willemskazerne. 29. Andreas Oostveen, circa 4 m., Daalschedijk,Everrijntje Ett, wed. van Chris- toffel van Asch, ruim 81 j., Zandbrug.Hendrik Doorenberg, geh., 65 j. en 2 m., Groenesteeg, wijk A.Levenloos aangegeven Zoon vau Cornelis van der Flier, Eo- denburgstraat. 30. Barta van Straalen, wed. van Petrus Ouds, ruim 61 j.,Wijde

watersteeg. 1 j..en 7 m., Elizabethstraat.Grietje Stekelenburg, ongeh., 17 j. en 10 m., Geref. Bur- gerweeshuis. Wouter Louis van Gorkom,circa 3 m., Kleine eligen-steeg. Levenloos aangegeven Dochtervan Matthijs Balanges, Vrouw-juttestraat. 26. Johanna Wildemast, wed. van Wilhelmus Schouten, 57 j.Wijdesteeg. Melanie Alexandrine van derSpaa, wed. van MartinusGelderman, 52 j., Singel,wijk M. 27. Bernardus Maurits Smit, on- geh., 43 j., achter Clarenburg.Cornelia Bongers, wed. van Franciscus Zwattjes, 54 j., Vreeburg.Lambertus Johannes Witkamp, 2 m., Bemuurde weerd. Te zamen 97 overledenen.





















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 105 22. Theodora, D. van Dirk Johan- nes van Boom.Johannes Anthonius, Z. van Jo- annes Josephus Louterbach.Evert, Z. van Brand van de Geer.Wilhelmina Hendrika, D. van Frans van Leeuwenstijn. 23. Maria Christina, D. van Lucas Mur. ......D., onecht. Maria Alida Clasina, D. vanNicolaas van Maarle. Johanna Aleida, D. van JosephVoest. Gerrit, Z. van Pieter de Marie. Maria Theodora, D. van Wil- lem Staaring. 24. Claudi, Z. van Claudi Dekker.Wijntje Maria, D. van Pieter Johannes Visser.Willem Hendrik, Z. van Wil- lem Adreanus Brenkman. 25. Jacob Arie, Z. van Johannes

Beijerman. Geertruida, D. van MartinusTieland. 26. Theodorus, Z. van Cornelis Ca- rel Antony Schimmel.Christina, D. van Hendrik de Goey.Cornelis, Z. van Jan Willem te Kolste.Corstiaan, Z. van Corstiaan van der Lek. 27. Jan, Z. van Jochem van Dijk. 7* Gerarda Clasina Maria, D. van Cornelis Ligteringe.Johannes Samuel, Z. van Sa- muel Cornelis Tijlkens. ......D., onecht. Johannes, Z. van Jan van den Brink.Dirk, Z. van Cornelis Smoren- burg. 19. Johanna, D. van Dirk Gresnigt.Anthonia Johanna, D. van Pie- ter Dons. Nicolaas, Z. van Gerardus vanEyk. 20. Petrus, Z. van Johann Eran- ciscus Josephus Theodorus Besamusca.Hendrik Willem, Z. van Johan Petersen

Grolman.Johan Pieter Theodoor, Z. van Dr. Johan Pieter Theodoor van der Lith.Abraham Johannes, Z. van Abraham Johannes Wijnands.81. Arnoldus, Z. van Cornelis Ag- terberg.Benjamin, Z. van Jaoobus van Dijk.Adolph, Z. van Adolph Schoon- heim. ......Z., onecht. Matthijs, Z. van Johannes van Zutphen. Jan, Z. van Adrianus Yerhasselt.Anton, Z. van ArieMiddelkoop.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 108 Bergstraat. 5. Jacobus Nicolaas Adrianus Kijn- ders, 4 m., Haverland. 6. Joannes Kuys, geh., 58 j., Zandstraat. 7. Johan Abraham van Bruggen, ongeh., 18 j. en 3 m., Loef- bergmakerstraat.Joan Wessels, geh., circa 80 j., Kromme nieuwe gracht.Wilhelmus Cornelis Verheul, 7 m. en 14 d., Pottestraat.Johannes Martinus van Meegen, 5 m., Massegast. 8. Anthonius Albertus Eost, 11 m., onder Catharijne.Elias Loterij, ongeh., 23 j. en 9 m., Springweg.Engelina Everdina Abendrooth, 5 j. en 3 m., Haverstraat.Christiaan Eggink, geh., 46 j., Gaardbrug. 9. Hugo Wanting, circa 4 m.,

Eodenburgbrug.Johanna Kramer, huisvr. van Ernst Pop, 84 j., Geref. Diak. oude-Mannen- en Vrouwenhuis.Agatha Maria ten Homberg, ongeh., 17 j. en 6 m., Korte viesteeg.10. Mina Hazeleger, 2 m., Dorsti- gehartensteeg.Emke van Hummel, huisvr. van Hendrik Jan Lindwurm, 50 j., Schouten steeg. Levenloos aangegeven Zoon (on- echt). 11. MariaBernardina Mulder.huis vr. van Mr. Theodorus JosephusAntonius Haerten, 54 j., Hee- renstraat. Hendrika van Vianen, wed. vanAnthonie de Meijer, 86 j. en9 m., Groote eligensteeg. Cornelis Zwarts, 26 j., Hospitaal. Johan Anton Christiaan Flentge,geh., 62 j., Predikheeren- kerkhof. 12. Cornelia van Groenewoud, ruim 15 j.,

Rijnstraat. Casper Boerlage, 4 m., Moor- drecht. Johannes den Bode, 3 j. en11 m., Lauwenregt. Franciscus Wilhelmus de Man,6 m., Tuinstraat, wijk B. Maria Cornelia van Gorkom,huisvr. van Willem van Lok- horst, 57 j., Singel, wijk M. Theodorus van der Heiden, 9 m., Jutphaas. 13. Cornelis Viergcver, 2 m., Veen-straat. Gijsbertus Johannes van Tliie-nen, 19 d., Lange nieuwstraat. Helena Holje, wed. van CornelisKrijnders, 72 j., Achterom. Willem Stroes van Groot veld,geh., 52 j. en 4 m., Kortenieuwstraat.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 109 Levenloos aangegeven Dochter (onecht).Antonia de Bouter, huisvr. van Abraham TheodorusLankhout, 39 j., Eodenburgbrug.Johanna Maria de Vree, wed. van Cornelis van der Vorst, 69 j., Stroosteeg. 21. Petrus Josephus Harstein, geh., 56 j. en 10 m., Singel, wijk M.Gerarda Groonewalt, wed. van Jan van den Brink, circa 79 j., Kodenburgbrug.Maria Marsman, ruim 7 m., Kromme Hijnsbrug. 22. Jacobus Anthonie van Dam, ongeh., 26 j., Maliebaan.Cornelia van Dillen, huisvr. van Johannes Albertus van de Velde, 47 j. en 6 m., a*« Oudwijkerveldsteeg.Adriana van der Tol, 11 j.

en 7 m., Vaartsche Eijn. 23. Franeiscus Johannes Loffeld, 10 j. en circa 11 m., onderCatharijne. 24. Cornelis Haksvoort, 5 m., Loef- bergmakerstraat. Levenloos aangegeven Dochtervan Gerrit Kohier, Catharij-nestraat. Gerarda Cecilia Kijnders, 7 m.,Grutters dijk. Levenloos aangegeven Zoon (on- echt). 14. Gerrit van Soest, Ij. en 4 m., Visscherstceg, wijk E.Bichardus van der Wurff, 4 m.,Hooglandschebrug. 15. Maria Alida van der Toom, circa 7 m., Schutterssteeg.Cornelia Elisabeth Wintersho-von, 12 d., Maliebaan. 16. Arrisje Janssen, huisvr. van Adolph Schoonheym, 42 j.,Kerksteeg. 17. Johannes Carel Bakker, geh., 41 j., Zadelstraat.Judith de Vries, circa 10 m.,

Steenweg.Leendert Groenendijk, ongeh., 35 j., Lopik. 18. Aletta Maria Swikker, ruim 2 j., Lauwersteeg.Geertruy Wolfswinkel, circa l m., Baansteeg, wijk K.Wilhelmina Lindenhoven, on- geli., 43 j., Kenesse.Cornelia Revers, geh., 51 j., Bijnkade. 19. WouterMostert,8d.,Hekelsteeg.Elisabeth van Tijn, huisvr. van Samuel de Vries, 39 j.,Steenweg. Abraham Hendrik Jacobus Jo- hannes Bernhardi, 7 j. en6 m., Zuylenstraat. Aaltje van der Maas, huisvr.van Petrus Wilhelmus vanVliet, 43 j., Fokkcstraat.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 110 Mauritz Johan de Bruyn,Wittevrouwenstraat.Dirk do Haas, 2 j. en 8 m.,Choorstraat. 30. Anthonie Burgier, ongeh., 24 j., Korte lauwerstraat.Gerrit Frederik Versteeg, circa 3 m., Visschersteeg, wijk E.Jannigje van Zandwijk, 4 m., Kraansteeg. 31. Anthonius Vroomans, 7 w., Lange hamsteeg.Louis Kuhn,ruim 3 m.,Hartsteeg.Anna Catharina Jans, wed. van Ary van Bruggen, 72 j. en l m., Zand.Martina van der Linden, l j. en 7 m., Singelsteeg.Dirk Jacobus Jacobs, 6 m., Paauwsteeg.Martintje Vingerling, huisvr. van Dirk van der Stroom, 38 j., St. Jacobsgasthuissteeg.overledenen. 26.

Cornelis Wilhelmus Giesen,circa l j., Nieuwe gracht. 27. Maria Anna Warren, 7 m., Voorstaat.Lukas Fockens, 8 m., Lange nieuwstraat.Geertruida Snijders, 7 j. en l m., Slagtsteeg.Wilhelmina Otto, wed. van Gijsbertus Elsendoorn, 76 j., Gasthuissteeg. Johannes van Zeil, 5 m.,Helling.Johannes Petrus Koster, ongeh., 30 j., Bildtstraat. 28. Nicolaas van Geresteyn, circa 3 m., onder Catharijne.Christiaan Pieter Combee, l j.en 10 m., Zonstraat. 29. MariaElizabethKemmerling, on- geh., 81 j. en 2m.,Mariastraat.Hendrina van der Meeren, 23 d., onder Catharijne.Levenloos aangegeven Zoon vanTe zamen 90 OVEEZIGT der als levend en levenloos aangegeven geborenente

Utrecht.JULIJ 1848. levend levenloos *) totalen Geslacht 2 £ ^ -B 1 Aanmerkingen. ,,.c! o <&quot;j o r&quot;{ ^> CJ O 1 o o OJ g O fio .2 Mannelijk 67 5 1 2 68 7 75 Vrouwelijk 50 5 1 1 51 6 57 Totaal 117 10 2 3 119 13 132 *) Zie de aantcekcning op bl. 13.





















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 120 Johannes Bijnier, Z. van Carl Bahnsen.Christiaan, Z. van Hendrik van Empel.Cornelia Johanna Hendrika, D. van Mijndert Henstedt. 29. Bijk Thomas, Z. van Dirk van Amsterdam.Elisabeth, D. van Johannes van der Steen.Jacob, Z. van Johannes van Essenberg. 30. Johannes Martinus, Z. van Jo- hannes Gerardus Wolff Geertruy, D. van Harmanusvan der Vlis. Hendrika Maria, D. van Ger- rit van Embden. 81. Johanna Willemina, D. vanTheodorus van der Sluis. Pieter, Z. van Pieter vanGorkom. Theodorus, Z. van Johannes deBooy. Geertruida, D. van Justus Jo- hannes van

Leeuwen. Maria Petronella, D. van Jo- hannes Henricus Coenraad vanden Berg. Catliarina Adriana,D. van Adria-nus Hendrikus van Biel. Gerritje Jacoba, D. van Hen- drik van Boesburg. Jaeobus Johannes, Z. van DirkJohannes Waanders. Maria, D. van Johannes Schrijver. Louisa Susanna, D. van Hen- drik de Kievid. 24. Petrus Bartholomeus, Z. vanFrederik Sandkuyl. Johannes Bartholomeus Wilhel- mus, Z. van Johannes Haas.35. Francina, D. van Cornelis Gen- tenaar. Gerardus, Z. van Gerrit Paauw. Johannes, Z. van Pierre Bartels. Gijsberta Francina, D. van Hen-dricus Dirk Duiveman, 27. Jeannette Adriana, D. van Ja- cob Kudolph Willem Sin-ninghe. Arnoldus

Anthonius, Z. van Cor- nelis Ambrosius Overwijn. Bernardus, Z. van Antonie Wil- lem Schok. 28. Arnoldus Huibert, Z. van Hen- drikus van Dorssen. Te zamen 133 als levend aangegeven geborenen. Gehuwd den 2. Aart van Haarlem, klompenma-maker, 32 j. en Gerritje van Welbergen, dienstmeid, 27 j.Johan Daniel Kreek, schrijnwer-







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 123 Carel Lagas, 5 j. Gogsche steeg. 4. Gerrit van Knossenburg, l m. Hekelsteeg.Aart Verrips, geh., 39 j. te Wil- nis.Catharina Geertruida Erzina van Giessen, l m. Groenesteeg, wijk A.Pieternella Marchalj wed. van Jan de Groot, 67 j. Zilversteeg. 5. Christiaan Willem Eschler, 2 m. Twyestraat.Levenloos aangegeven Zoon van Johannes Hendrikus Caro, Steenweg.Gijsbert Hendriks, geh., 56 j. te Austerlitz, bij Zeist.Maria Elisabeth Eeineke, 7 m. te Amsterdam. 6. Hendrikus van den Brink, 3 m. onder Catharijne.Johannes Karel Bekker, 5 m. Zand.Anthonie Melder, ongeh., 26 j.

&quot;Vischmarkt. 7. Wilhelmus Zoestbergen, geh., 41 j. Wijde watersteeg.Hans Jacob Brauchlie, ongeh.,43 j. te Widolgingen, kantonThurgau, in Zwitserland. 8. Matthieu Eleonor Charles Jou- haneau Laregnere, geh., 55 j. te Eotterdam. DirkSmorenburg, 3 w. Ganssteeg.Benjamin Johannes Nagtegaal, 2 j. Nieuwe gracht.Anna Lucretia Schuurman, wed. van Bernardus Botzen, 73 j. Mariaplaats.Joannes Michael van Veenen- daal, geh., 38 j. achter de Koe- koek.Jacobus Weerdenburg, weduwn., 83 j. Ganssteeg.Dirk van Dam, 24 j. Hospitaal.9. Tanetta Willemina Vermeule, 7 j. Eietsteeg.Joannes Telen Speelman, geh., 43 j. Oudkerkhof.Anthonia Johanna Eijnders, 2 j.

Singel, wijk I.Gijsbertus van Straten, 3 m. Walsteeg.Maria Engelina Heun, wed. van Burchard Duisenberg, 73 j. Nieuwe gracht. 10. Matthijs Melder, geh., 54 j. Yischmarkt.Maria Ockhuizen, huisvr. van Johannes van Gemert, 68 j. Boterstraat.PetronellaEeynders, ongeh., 7 7 j. Geertruidabrug. 11. Louwrens Blok, 20 j. Hospitaal. 12. Gijsbertus Smit, l m. Molen- werf.Willem Martinus van Bielen, geh., 25 j. Lijnmarkt.Willem van Maastricht, 5 m. Gruttersdijk.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 125 Aletta Helena van Geelen, on-geh., 21 j. Breedstraat. Martiuus Blom, geh., 49 j. Ab-stede. 26. Johannes Nicolaas Dussenbroek, 14 d. Zand. Levenloos aangegeven Zoon vanCeelis Kool, Predikheeren- straat. Harmen Kwakkel, 20 j. Hos- pitaal. 27. Hendricus Oostrom, geh., 83 j. Vischmarkt. , Maria de Vink, wed. van GerritHendrik Dijkmans, 80 j. Mei-poort. Dirk Maarschalkerweerd, geh.,56 j. Bemuurde weerd. Albert Kamps, 21 j. Hospitaal. 28. Gertruida Meyland, ongeh., 33 j. Steenweg.Jan Marinus Hentenaar, l j. Elisabethstraat.Johanna Maria Maarschalker- weerd, 3 m.

onder Catharijne.Johannes Gravendaal, weduwn., 72 j. Zandbrug.29. Paulus Johannes Hessing, l j. onder Catharijne.Arend van Hoorn, 20 j. Hos- pitaal. Jan Keizer, 20 j. Hospitaal.Arie Jacobus Hagen, 2 j. Spin- derssteeg.80. Johannes Philippus Kok, 4 j. Geertruidabrug.Johanna Catharina Leunen, l j. Lauwenregt.Marinus de Groot, 6 m. Gans- 31. Hendrik Stomp, geh., 35 j.Bildt- straat.Martina Eierink, ongeh., 83 j. St. Jansveld.Wilhelmina Petronella van der Sprcnkel, huisvr. van Kichard Boer, 58 j. Eijnkade. Te zamen 93 overledenen.













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 131 NAAMLIJST DER GEBORENEN, GEHUWDEN EN OVEELEDENENTE UTRECHT. SEPTEMBER 1848. Geboren 1. Wilhelmina Jacoba, D. van Jo- den ......D. onecht. ......D. onecht. Johan, Z. van Hendrik van Oort. Cornelis Marinus, Z. van Jo- hannes Nieuwenhuis. Pieter, Z. van Joannes Quant. Johannes en Johanna, Z. en D.van Jacobus Johannes CornelisMastwijk. Martinus, Z. van Jan Hartman. ......Z. onecht. Stephanus, Z. van Mathijs Ampts. Maria Margaretha, D. van Jo-hann Christoph Heidenreich. Agnes, Z. van Julius HeinrichHisgen. Jelis, Z. van Carolus

Maarsehal-kerweerd. Maria, D. van Dirk Jan Kerk-kamp. Maria Petronella, D. van Jaco- bus &quot;Verzuu. Gerrit Jan, Z. van Gerrit deGeyt. Jan Pieter, Z. vanEduardSchmitt. Johannes, Z. van Hendrik Her- manus de Lacosine. Gerrit, Z. van Jacobus vanBuuren. 9 hannes Hermanus Klaare.Dirk, Z. van Pieter Samuel Kop- pen. Anthonia Johanna, D. van Hen- dricus Rijnders.Wilhelmina Hendrika, D. van Barend van Zijl.Hendrika, D. van Jan Baptist Robbers.2. Steventje, D. van Casper van der Wouden.Anna Maria Cornelia, D. van Thomas van der Steen.Helena Clara Margaretha, D. van Hermanus Johannes Meessen.Anthonius Hendrikus, Z. van Hendricus Wilhelmus

vanSoest.Hermanus, Z. van Henricus Joan- nes Brom. 3.......D. onecht. Cornelia Christina Wilhelmina, D. van Hermanus Schudde- boom.Adriana Johanna, D. van Fre- drik Jaeobus van der Tou.Dorothea Wilhelmina, D. van Gerrit van Beusekom. 4. 5. 6. 7.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 132 Petronella Maria, D. van Jo- hannes Kloot. Oeorge Adolpli, Z. van GeorgeAdolph de Haart. Agnita Coraelia, D. van IsaakEijnders. Cornelis, Z. van Hendrik Sie- beliuk. 9. Jeannetta Jacoba, D. van Jo- hannes Vos. Edwanl Thomas, Z. van Ed-ward Thomas Peel. Aclviana Jacomina, D. van JanChristiaan Hadewinus vanWelbcrgen. ...... Z. onecht. Jacoba Wilhelmina, D. vanDirk Bredero. 10. Willem Marinus, Z. van Wil- lem van Amerongen. Maria Johanna, D. van Willemvan Praag. Adriaun. Marinus, Z. van Mi-chiel Marrce. Gerardus, Z. van Hendrik Spaan. Francina, D. van

Hermanus Ge- rardus Hendrikus van Bey-num. 11. Aletta, D. van ,lan Linschoten.Willem, Z. van Albert van Dijk.Bernardus Johannes, Z. van Jo- hannes Melgcrt Ockeloen. Helena, D. van Larabertus van der WurfF.Willem Karel, Z, van Willem Karel Burdorf. Johanna, D. van Jean Vla-mynck. 12. Andries, Z. van Andries Hardi.Margaretha, D. van Hendrik van Montfoort. Harmen, 'L. van Johan Nico-laas Willems. 13. Hermanus Cornelig, Z. van Her- manus van Beurden. Anthonius, Z. van Cornelis Ber- nardus Tienhooven. Johannes Marinus Adrianus, Z.van Johannes van Waveren. 14. Petronella Cornelia, D. van Theodorus van Oort. Anthonius, Z. van AntoniusMartinus

&quot;Visser. Hendrikus Johannes, Z. van EijkJansen Hoogland. Anna Dederika Margaretha, D.van Andreas Dirksen. Cornelia Wilhelmina, D. vanJohannes van Eooijcn. Willem Frederik, Z. van Jo- hannes Hiibertus Leyten. 15. Aalbert, Z. van Pieter Nicolaas den Daas.Anthonie, Z. van Bernardus Bcekes.Hendrika Louisa, D. van Jan Boshuisen.Joannes Louis, Z. van Justus Joannes van Maurik.Elisabet Katliarina Maria, 1).









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 136 Overleden 1. Wilhelmina van Elten, ongeh., 17 j. Helling. Dirk Constantinus Matthijs vanVlierden, geh., 52 j. St. Jans-veld. 2. Sopliia Mulder, liuisvr. van Jo- hamies Wilhelmus Meischer, 67 j. Nicolaikerkhof. 7.Levenloos aangegeven Dochter van Lammert van de Bilt. Ab-stede. Maria Johanna Smit, 12 d. Wijdedoelen. 3. Hendrik Melis, 6 j. Eykelen- boomspoort. Maria Miltenburg, huisvr. vanDirk Kragten, 29 j. Helling. Paulina Hendrina Baarspel, on- geh., 64 j. Domskerkhof. Isaak van Ditmars, weduwn., 68 j. Naauwe watersteeg.Agatha van der Plaats, huisvr. 9. van Eduard

Johannes van De- venter, 46 j. Bemuurde weerd. 4. Elisabeth Maaswinkel, ongeh., 44 j. Singel, wijk I. 10 Anthonie Johannes Koele, 9 j. Oude kamp.Pouwel Zuidema, geh., 37 j. Daalschendijk.Hilligje Harmsen, ongeh., 81 j. Hamsteeg, wijk C. den Johannes Josephus Westenong,5 w. Gasthuissteeg. Arie van Steenis, 5 m. onderCatharijne. Jacobus Franciscus van der Hou-ven van Anckeren, geh.3 70 j.Smeebrug. Maria Gentenaar, ongeh., 37 j.Korte rosendaal. Gerarda Clasina Bon-a, 9 m.Groenestecg, wijk C. Gerrit van Minkelen, 11 m.Naauwe watersteeg. Wilhelmina Broekmans, 8 j. Lan- ge lauwerstraat. Anna Catharina Stroenk, 8 j.Geertruidasteeg. Geertruy Anre, 7 m.

te West- broek. Clasina van Beerschooten, on- geh., 61 j. Goedesteeg. Huibertus van Overeem, ongeh.,21 j. Zadelstraat. Jacobus Hubertus van Zeist,4 j. Bemuurde weerd. Geertruy Oft'erman, ongeh., 28 j.Geertruidasteeg. Adriana Castelijn, huisvr. vanGijsbertus Craeyvanger, 64 j.Nieuwe gracht.Franciscus Johannes Engel, l j. Zuilensteeg. . Maria Johanna van Geelen, Ij.Zilversteeg. Andries Lohoff, 20 j. Hospitaal.5. Margaretha Hulstman, l j. Zand, 11





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 las 21. Arnoldus Huibert van Dorssen, 23 d. Heiligeweg.Michiel Hulsdouw, geh., 70 j.Bildtstraat. 22. Cornelius Henricus Lambert, ongeh., 21 j. Volraadsbrug.Jacobus de Eijk, l m. Nieuwe weerd.Josephus Johannes Leonardus van Bergen, 2 j. onder Ca- tharijne.Ignatius Lambertus de Eas, 14 j. Schoutcnsteeg.Levenloos aangegeven Dochter van Willem Horst. Bemuurde weerd. Johannes Gol, geh., 63 j. Za- delstraat.Levenloos aangegeven Dochter van Johannes Eijsenbach. Eli- sabethstraat.Levenloos aangegeven Zoon van Cornelis Isaak Mostert. Bo- terstraat. 23. Antonetta van

Vreeswijk, wed. van Anthonie van Hensbergen, 84 j. Steenweg.Joanna Tengel, wed. van Johan- nes van Gerderen, 57 j. Lange nieuwstraat.Geertruida Adriana Molhuysen, ongeh., 75 j, achter de Twye- straat.Adriaan Vuerhard, 2 j. Breed- straat. Dirkje Dina Bollemeijer, 4 j. Molensteeg, wijk H.Dirk van Leeuwen, 2 j, Wes-terdijk. 24. Franciscus Kool, l j. Stijfsel- steeg.Johannes Makay, geh., 74 j. achter Clarenburg.Cornelis van Helsdingen, 2 m. Bcrgstraat.Levenloos aangegeven Zoon van Jacob Adriaan Hardenberg. Loefbergmakerstraat. 25. Arnoldus Mulders, geh., 61 j. Vissehersteeg, wijk E.Cornelis Oostveen, geh., 75 j. Kroonsteeg.Hermanus van Swol, geh., 49 j.

&quot;Vischmarkt. 26. Hendrika Elbers, 5 w. Snippe- vlugt.Aleida Johanna Mathilda de Brueys, ongeh., 27 j. Nieuwe gracht.AndriesKolegem, 21j. Hospitaal. 27. Willemina van Wankom, ongeh., 80 j. Catharijnestraat. Maria van Heffen, wed. vanJacob Kramm, 83 j. Kruiper- steeg. Antje Hoeflaken, huisvr. vanWilhelmus Paap, 26 j. Langenieuwstraat. Petras Johannes van der Steen,l j. Oord.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 139 Willem Frederik Leyten, 14 j. Bildtstraat.Christina Lucia van Westink, huisvr. van JoannesvauEoijen, 68 j. onder Catharijne.Leonardus de Eijk, ongeh., 35 j. onder Catharijne,30. Maria de Eijk, huisvr. van Cornelis Verheul, 78 j. Hoo- gelandsche steeg. Levenloos aangegeven Zoon vanJohannes SimonCornelis Kraft.Steenweg. Theodora Tunissen, wed. vanThomas van Dijl, 62 j. HoogeJacobijnestraat. 28. Philippus Franciscus Engbers,5 d. Laan van Croes. Jannetje Hoekwaater, huis vr. vanAdriaan Ouwejan, 63 j. Hel- ling. Te zamen 99 overledenen.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 STAAT van de M a r k t p r ij z e n te Utrecht. SEPTEMBER 1848. 16 September 9 September 23 September 30 September Naam der artikelen 2 September GI.Cs. 9,258,505,806,004,503,50 Gl.Cs. GI.Cs. 8,75- 9,50 Gl. Cs. 8,50-7,75-5,25-5,25-3,50-2,50- GI.Cs. 8,75-8,00-5,25-5,40-3,50-2,50- Gl. Cs.9,508,756,006,104,503,50 Gi.c». 9,00-8,00-5,30-5,25-3,50-2,50- Gl.Cs. 9,608,756,006,104,503,50 Gl. Cs. 9,00-7,75-5,30-5,25-3,50-2,50-11,00- 10,00-9,50-2,00- 32,00-0,65-0,45-0,55-0,40-0,60- Gl. Cs. 9,508,606,006,004,503,5011,50 12,00 11,00 2,60 40,00 0,85 0,50 0,60 0,50

0,65 oude Tarwe .... nieuwe Tarwe .... Rogge _...... Boekweit..... Garst...... Haver...... witte Boonen .... witte Erwten .... groene Erwten graauwe Erwten en Kapuc. Aardappelen .... Kaas (de 100 fg) . .(Boter ...... l l Eundvleescli . < Kalfsvleesch .... j Schapen- of Lamsvleesch(_ Varkensvleesch 6,007,304,503,50 5,25-6,50-3,50-2,50- l QTS 10,00- 14,00- 1,80- 32,00- 0,70- 0,50- 0,55- 0,40- 0,60- 13,00 15,00 2,30 40,00 0,85 0,55 0,60 0,50 0,65 10,00- 14,00- 1,50- 32,00- 0,65- 0,50- 0,55- 0,40- 0,60- 13,00 15,002,20 40,000,800,550,600,500,65 12,00 16,50 1,80 40,00 0,80 0,55 0,60 0,50 0,65 10,00-9,50-2,00- 32,00-0,70-0,45-0,55-0,40-0,60- 10,00- 10,00- 1,40- 32,00- 0,65-

0,50- 0,55- 0,40- 0,60- 12,00 12,00 2,60 40,00 0,85 0,50 0,60 0,50 0,65



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 143 STAAT van de Waterhoogte in de rivier de L e k onder hetnulpunt of de kruin van den dijk en boven Amsterdams peil.Waargenomen te Yreeswijk. SEPTEMBEB 1848. bD '3 Nederl. ellen O Aanmerkingen. &quot;& onder 0. boven A. P. 03 O 1 4,54 1,96 jedurende de maand September heeft men 2 4,48 2,02 te Vreeswijk, van de rivier de Lek op 3 4,51 1,99 den Vaartschen Rijn water gegeven , met 4 4,56 1,94 de schuiven gedurende 391 uren en met 5 4,60 1,90 de waaijerdeuren gedurende 118 uren. 6 4,64 1,86 7 4,68 1,82 8 4,72 1,78 9 4,72 1,78 10 4,74 1,76 11 4,71 1,79 12

4,72 1,78 13 4,83 1,67 ! 14 4,85 1,65 15 4,81 1,69 16 4,91 1,59 17 4,90 1,60 18 4,91 1,59 19 4,97 1,53 20 5,00 1,50 21 5,05 1,45 22 5,06 1,44 23 5,08 1,42 24 5,09 1,41 25 5,13 1,37 26 5,11 1,39 27 5,07 1,43 28 5,14 1,36 39 5,05 1,45 30 5,13 1,37 *



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 144 OPENBARE VERKOOPINGEN VAN VASTE GOEDERENTE UTRECHT. SEPTEMBER 1848. Den 1. September.Ten overstaan van den Notaris G. H. STEVENS. Het Erf en Goed, genaamd Ter Aa of Ahof, bestaande in eene Bouw- manswoning, Schuur, Bakhuis, Varkenshok, Schapenhok en drie Koorn-bergen, benevens 61 Bunders, 28 Roeden, 46 lillen Bouw-, Wei-enTuinlanden, met de Eiken- en Dennenboomen, alsmede het Houtge- was op en om de landen staande, Turf- en Ilaggenvelden, staandeen gelegen, als: onder Nijkerk, Buurschap Appel, Kadaster Sectie

E.N°». 602 tot 606, 615 tot 626, 351 tot 356, 408, 409, 581, 585,586, 595, en een gedeelte van N°. 584; de Zelderse Kamp, Nos. 639en 640; de Eng, N°s. 613 en 614; hei Daveslag, N°s. 607 en608 gedeeltelijk; de Koelcamp, Nos. 609 en 612; en onder Voort-huizen in de lage Plas, Kadaster Sectie B. N08. 135 tot 140 ; hetWiel, N09. 153 tot 155; en de zuidelijke helft van &quot;het Frouwen-veen, N°. 67. Het Erf en Goed, genaamd Kemna, bestaande in eene Bouwmanswoning,Schuur, Bakhuis, Varkenshok, twee Schapenhokken en drie Koorn-bergen,' benevens 57 Bunders, 76 Roeden, 84 Ellen Bouw-, Wei- en Tuinlanden, met de Eiken-, Beuken- en Dennenboomen,

benevenshet Houtgewas op en om de landen staande, Turf- en Plaggevelden,staande en' gelegen , als : onder Nijkerk, Buurschap Appel, Kadaster Sectie E. N°s. 369 tot371, 376 tot 378, 380 tot 891; het Looibed, N°». 392 en 393; dePer ik en PeriJf steeg, N°». 395 tot 399; de Oostereng en Komjnmbosclt,N°». 411 en 415, alsmede een gedeelte der N&quot;8. 412 , 413 en 419 ;de Nort, N°. 208 en een gedeelte van 207 en 217bis; de Oost/wf,N». 210; de Akker, N°s. 607 en 608 gedeeltelijk; het Flaslmid,Noa. 590 en 591; de Plagmaat, N°. 564 en een gedeelte van N°. 542; enonder Voorthuizen, in de lage Plas, Kadaster Sectie B, de helft vanN°. 140 en Nos. 141 tot 152 en

de noordelijke helft van het Vrou- wenveen , N°. 67. Het Erf en Goed, genaamd de Oostereng, bestaande in eene Bouwmans- woning , Schuur, Bakhuis, twee Schapenhokken en twee Koornbergen,benevens 32 Bunders, 6 Roeden, 8 Ellen Bouw-, Wei-, Boomgaard- en Tuinland, opgaande Boomen en Houtgewassen, Veen- of Bure-velden, staande en gelegen, als : onder Nijkerk, Buurschap Appel, Kadaster Sectie E, de Binnen-N«. 414, 416, 417, 418, 418M«, 420, tot 423, 426, 427,











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 149 N A A M L IJ S T DER GEBORENEN, GEHUWDEN EN OVERLEDENENTE UTRECHT. OCTOBEB 1848. Geboren den 1. Richardus, 'L. van Schoonhoven.Arie, Z. van Thomas Scherpen- zeel. Hcndrika, D. van Dirk Geyssen.Adrianus Willem, Z. van Johan Georg Jorg. Maria, D., van Willem Oostrom..Jolianna Henrietta Elisabeth, D. van Arnoldus Jacobus van Eooijen.Cornelia Petronella, D. van Dr. Bemardus Joannes Schot. 2. Cornelis, Z. van Cornelis van Sehieveen. Jan Hendrik, Z. van CornelisKlijnholtsz. Helena Catharina, D. van Jo-hannes Cornelis Coense. Jolianna

Elisabeth, D. van Cor- nelis Bernardus Ensie. 3. Johannes, Z. van Nicolaas van Leeuwen. Geertrada Maria, D. van Adria- nus Johannes van Riesen. Elisabeth Susanaa, D. van Lou-werens Jan Roeper Bosch. Bemardina Johanna, D. van Bernardus Johannes Bolwerk. Jolianna Wilhelmina, D. van Jo- annes de Wildt. Maria Jolianna, D. van Matthijsvan Geelen. Cornelia, D. van Thomas vanStraalen. Johanna Petronella Christina, D.van Jacobus Adrianus Johan- nes Vcrhaaff. 4. Margaretha, D. van Hendrik van der Waa.Bartje, D. van Joannes Oostendorp. ...... Z. onecht. ......Z. onecht. Gerrit Hendrik, Z. van Jan van Kalken. 5. Petrus Jacobus, Z. van Jacobus van den

Elsken.Willem, Z. van Willem de Kruyf.Hendrik, Z. van Hendrik Servaas. ......D. onecht. Hermanus Hendrikus, Z. van Hermanus Henricus ter Heiden. 6. Clasina Carolina, D. van Nico- laas Caro. Wilhelmina, D. van FredericusCornelius Giovanelli. 10











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 154 Agatha Johanna CathariiiaSchober, zonder beroep, 29 j.25. Barnardus van Dieten, arbeiderte Zeist, 41 j. en Alida Bak- ker, werkster, 40 j. Anthonius Baljet, kleedermaker,23 j. en Maria van Scliaik,zonder beroep, 21 j. Wolf Manns Salomon, regcn-schermmaker, 21 j. en Hen-drika Fredrik Groente, zon- der beroep, 29 j. 26. Jacobus Adrianus Verhoef, win- kelier, 25 j. en GijsbertaScliuller, zonder beroep, 26 j. Corstiaan van der Wagt, we-duwn., schippersknecht, 30 j.en Elisabeth van Klaveren,zonder beroep, 23 j. Willem Boeijen, weduwn., melk- Te zamen 31 paar verkooper, 42

j. en CorneliaGanseveurder, zonder beroep,39 j. Jan Albertus Hartens, boek- binder, 21 j. en Maria Eli- sabeth van Gorkom, naai- ster, 20 j. Johannes van Berkel, weduwn.,kleedermaker, 52 j. en JohannaSpierenburg, wed., zonderberoep, 30 j. Gerrit Johannes Boodt, doctorin de Genees- en Verloskundete Rotterdam, 28 j. en Wil-lemina Ernestina Meyster,zonder beroep, 25 j. Jonklir. Mr. Jan Louis AnneMar-tens, advocaat, 24 j. en Jonkvr.Johanna Benjamina van Eap-pard, zonder beroep, 23 j. gehuwden. Overleden den 1. Jacob Groenhuysen, ongeh., 67 j.achter Oudwijk. 2. Joanna Staal, l j. Weerd Singel.Hermanus Kruis, ongeh., 32 j.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 157 Roelof Banniiik, wcduwu., 86 j..Vreeburg. 26. Bernardus Laurens Cral, 6 rn. Zadelstraat. Levenloos aangegeven Dochter(onecht). 27. Hendrika Maria Horsthuis, l j. Lange nieuwsti'aat.Hermina Plomp, 4 j. Kogelstceg.Adam Pijtak, geh., 63 j. Lich- tegaard.Sara de Bruin, wed. van Her- manus van Gent, 86 j. Eots- oord.Pieter Hendrik Duburg, geh., 29 j. Spring weg.Sophia Margaretha Bols, ongeh., 52 j. Kromme nieuwe gracht. 28. Margaretha van der Wal, wed. van Hendrik van Putten, 71 j. Jufl'erstraat, wijk B.Jacob Michael, ongeh., 48 j. te Altona in Denemarken.Michael van

Bommel, weduwn., 82 j. Mariaplaats,Albertus Sloot, 20 j. Hospitaal.Thcodorus de Eooy, geh., 85 j. Hoogelanden. 29. Levenloos aangegeven Zoon van Gompregt van Dam. Vrouw-juttestraat. Gerrigje van Os, huisvr. van Pie- ter van Kossum, 77 j. Helling. Gijsberta Comelia Uylcnbroek,4 d. Hoenclersteeg. Johan Simon Cornelis Schier-meier, l j. Lollestraat. 22. Levenloos aangegeven Dochter van Wijnand van Ooatrum.Zuylenstraat. Klazina Mook, ongeh., 39 j.JuiFerstraat, wijk G. 23. Maria Christina Mur, 3 m. Clioorstraat. Catliarina de Kmyff, liuisvr.van Eutgerus PeriEonius Wal-ler, 54 j. Maliebaan. 24. Jaantje Coster, 13 j. Elisa- bethstraat. Anthony van Dijk, weduwn.,73 j.

Bildtstraat. Jan Gerard van der Meydcn,ongeh., 30 j. Twyestraat. Sopliia Thison, huisvr. van Jo- han de Grood, 64 j. Nico-laikerkhof. 25. Ilermanus Johannes van Sehaik, 3 m. Drieharingsteeg.Johan Frcdrick Winck, geh., 55 j. Mariastraat.Levenloos aangegeven Zoon van Johannes van Vijfwijk. Twye- straat.Maria van Dijk, huisvr. van Johannes van Vijfwijk, 37 j. Twyestraat.Belia Eomenburg, 10 j. Molen- werfsteeg.Sophia de Groot, l j. Ntco- laikerkhof.























Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 168 Gelui \vd 1. Jan van der Meyden, arbeider,27 j. en Clasina Kampes, wed.,werkster, 35 j. Willem Jclis Gesel, timmerman,26 j. en Cornelia Jaooba vanGorkum, zonder beroep, 25 j. Johannes van Zijl, timmerman,25 j. en Maria Willemina Sa-bee, zonder beroep, 24 j. Cornelis Schouten, grutter, 42 j.en Maria van den Berg, zon- der beroep, 30 j. Matthijs van Straalen, hovenier,19 j. en Maria Elsendoorn,hovenierster, 20 j. Johannes Betzold, zaagmolenaar,24 j. en Johanna Keinira vander Zant, dienstmeid, 30 j, Johannes Molenkamp, weduwn.,timmerman, 41 j. en ChristinaReders,

zonder beroep, 36 j. Hendrik Bilderbeek, melkverkoo-per, 29 j. en Wijntje van Hou- ten, zonder beroep, 31 j. Johannes Stoutenburg, zonder be- roep, 25 j. en AaltjeEam, wed.,suikerballenmaakster, 32 j. Willem Sparenburg, broodbak-ker, 29 j. en Hendrika Breu-gel, dienstmeid, 31 j. Pierre Leon Joseph Boland, ge-emploijeerde bij den Rijn-Spoor- weg, 28 j. en Johanna Mag-dalena van der Hevden, zonder den beroep, 27 j. Dirk van der Stroom, wcduwn.,kamerbehanger, 30 j. en MariaWillemina Saron, dienstmeid,32 j. Dirk Elbertze, weduwn, schui-tenvoerdcr, 50 j. en Jaque-mijnja Oostveen, wed., hove-nierster, 42 j. Cornelis Hogenhout, koetsier, 23 j.en Johanna

Hogenkamp, dienst- meid, 30 j. Gerrit Gersen, boerenknecht, 24j.en Maria van Meerveld, boc-renmeid, 28 j. Josephus de Bruyn, weduwn.,knecht op een beenzwartfabriek,27 j. en Maria Jansen, dienst- meid, 33 j. Petrus Antonius Klepper, we- duwn., werkman aan de Munt,58 j. en Antonia Bouhuysen,dienstmeid, 28 j. Joannes Plink, weduwn., tim- merman, 45 j. en Antje Toe-teman, zonder beroep, 30 j. Cornelis Bietenaar, timmerman,26 j. en Maria GeertruydaBerends, zonder beroep, 28 j. TYedricus Theodorus Ashof, we- duwn., aanspreker, 35 j. enPetronella van Geemcrt, zon- der beroep, 41 j. Henderik Peterus Vermuien, win-









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 Jeannetta Maria van Soest, 2 j. Hoogelanden.Arend Cornelis Florentius Anne Hubertus d'Abo, ongeh., 25 j. te Amsterdam.9. Lodewijk Adriaan Lamie, 6 m. Jacobibrug.Anthonia Dekker, 4 j. Lau- wenregt.Hendrik Anthonius van der Straaten, Ij. Westerdijk, wijk M.Marinus Wilhelmus van Oort, 2 j. Massegast. Sara van Eooijen, wed. van Hen- drik Harting, 66j.Kroonsteeg.10. Gerarda Krouwel, wed. van Nicolaas van Putten, 57 j. Spinderssteeg.Cornelis de Buyter, weduwn., 67 j- Boodebrug.Martinus van Exsouw, 24 j. Hospitaal.Petnis van Wijk, 12 w. Bo- denburgstraat.Hendrik van

Basten, 4 j. Lau- wenregt.Johanna Bouhuysen, 12 w. Boodebrug.Franciscus Besters, 5 m. Enge begijnesteeg. Johannes Jacobus Tiesman, we- duwn., 64 j. Choorstraat.David Lodestein, gch., 50 j. Gtoote eligensteeg. 11. Hendrica Smit, 12 j. Molen werf.Anthonius Knippers, geh., 56 j. Jasrersbuurt. O Johannes Franciscus Pouw, 6 j. Korte hartsteeg.Bijnier Vreeswijk, l j. Lau- wenregt. Wilhelmus Agterberg, 6 j. Oord.Johanna Carolina Pronckert, wed. van Hermanus Delbeek, 71 j. Trans. 12. Anthonia Peer, 3 w. Kerksteeg.Maarten van Hees, ongeh., 20 j. Leliestraat. Pieter Hof, 19 j. Hospitaal. Willemptje Kool, huisvr. vanJohannes van Leeuwen, 39 j. . Laan van Croes.

Levenloos aangegeven Dochtervan Jacobus Mulder. Vis-schersteeg, wijk E. Elizabeth Johanna Danckerts,wed. van Frederik HendrikDiemont, 70 j. Kromme nieu- we gracht. 13. Gijsbertus Willem van der Kaay, 6 m. Bermvurde weerd.Geertruy Motshageu, huisvr. van Johannes Heymans, 36 j. Jufterstraat, wijk B.Johannes van den Hoven, 15 j. Hooge weide.Martina Francisca Beringen, 2 j. Gasthuissteeg.Levenloos aangegeven Dochter



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 17-'i van Gerrit Jacobus van Leer-atun. Lauwersteeg. 14. Anthonie van Winssum, geh., 79 j. Geref. Diak. oude-Man-nen- en Vrouwenhuis. Levenloos aangegeven Dochtervan Jan Hendrik WilhelmBlock. Lange lauwerstraat. Pieter IJpes, 19 j. Hospitaal. Hendrika Verhoeven, ongeh.,29 j. Zand. Aalbertus Marinus LudovicusLindsen, 3 m. Hoogt. Cornelis Eoomcnburg, B j. Mo-lenwerfsteeg. Hendrina van Gennip, 9 j.Abstede. Levenloos aangegeven Zoon vanLouwrents Wilhelmus Ver- meulen, aan de Molensteeg,wijk H. 15. Carolina Augusta van der Salm, 10 m. Viebrug.Alida

Henrietta van Schaik, wed. van Gerrit de Wijs, 74 j. Ganzenmarkt.Jan Luurd Mensinga, 20 j. Hospitaal.Hendrika van den Berg, Ij. &quot;Fockestraat.Anthonie Nahuis, 5 j. Korte rosendaal.Christine Marie Heyneman, wed. van Joan Michel Kriig, 83 j. Korte rosendaal. Harm Karssies, 21 j. Hospitaal.Willem Hoesteede, 14 j. Mo-lenwerfsteeg. 16. Hermanus Henrikus ter Hei- den, geh., 33 j. Bemuurde weerd.Hendrika Wagenaar, 3 j. Nieuwe gracht.Hendrikus Elink Schuurman, geh., 70 j. Smeebrug. 17. Josina Wilhelmina Koelevelt, 18 d. onder Catharijne.Dirk- de Kruyf, ongeh., 19 j. Roodebrug.Hendrik Woortman, l m. Bildt- straat.Hendrikus van Lent, 3 m. Springweg.Cornelia

Vermaak, huisvr. van Hendrik Adolf van Laar, 44 j. Oord.Pieter Martens, geh., 40 j. Lange pelmolenstraat.Jacoba Cornelia Walraven, huisvr. van Mr. Henricus Martinus Beeckman, 54 j. Geertrui- dabrug.Fraucisca den Boer, ongeh., 64 j. Hartsteeg. 18. Willem Bakker, l j. Nieuwe weerd.Johanna Francisca Beringen, 10 m. Gasthuissteeg. .Levenloos aangegeven Dochter van Marinus de Leur. Jansbrug.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 174 Pieter vaii Leeuwen, 12 j.Magdalenasteeg. 19. Casper van der Wouden, geh., 32 j. Eoodebrug.Nicolaas Vianen, ongeh., 31 j. Hopakker. Hugo La Hey, 2 j. Eoodebrug.Andries Ruys, 3 m. Lange hamsteeg.Anthonie de Wilde, 6 w. Mo- lenwerf.Everijntje van Muijen, wed. van Jan Schouten, 60 j. aan de Magdalenasteeg. 20. Lambertus Aardrijk, vveduwn., 73 j. Geref. Diak. oude-Man-nen- en Vrouwenhuis. Louis Albert Eoeper Bosch,3 j. Choorstraat. Bregitta de Groot, ongeh., 20 j.Helling. Anthonius Hendrikus van Soest,11 w. Predikheerenstraat. Jacoba van Gelderen, huisvr.van

Dirk Lissenberg, 54 j.ABC straat. Joseph Franciscus Zwarts, on- geh., 21 j. Kleine eligensteeg. Albertus Wolfswinkel, 3 j.(lanssteeg. 21. Anthonie Temmink, ongeh., 5 O j. te Bergen op Zoom.Maria van Bentem, huisvr. vanJohaanes Haak, 43 j. achterde Twyestraat, Bartliolomeus Hauselaar, 12 j. onder Catharijne.Maria van Hensbergen, wed. van Eijk Eijksen, 81 j. Mo- lensteeg, wijk B.Anthony van Bentem, weduwn., 84 j. Lange hamsteeg. 22. Johanna Francina van Veenen- daal, 13 j. Groote eligensteeg.Hendrik Adolf van Laar, we- duwn., 37 j. Oord.Cornelia van Dijk, ongeh., 29 j. Oord.Jan Jansen, 18 d. Molensteeg, wijk B.Cornelis van der Sluis, geh., 76 j.

Eoodebrug.Johanna Velthuizen, huisvr. van Willem Wagenaar, 30 j. Nieuwe gracht.Aletta Linschoten, 2 m. Stroo- steeg.Steyntje Verkroos, ongeh., 56 j. Nieuwe gracht.Maria Evers, wed. van Jan Ver- brugh, 6O j. Kleine eligensteeg.Dirkje Nagtegaal, ongeh., 40 j. Nieuwe gracht. 23. Hendrina Geurtsen van Nieu- wenhuizen, huisvr. van JanVelthuizen, 50j.te Amersfoort.Clara Hillegojida Baljet, 3 w.Keukenstraat. 24. Lambertus Klinkenberg, 11 m. Eoodebrug,









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 STAAT van de Marktprijzen te Utrecht. NOVEMBEK 1848. Naam der artikelen 4 November 1 1 November 18 November 25 November Gl.Ca. Gl.Cs. 7,25- 8,00 Gl.Cs. Gl.Cs. 7,50- 8,25 G1.C«. Gl.Cs. 7,25- 8,25 Gl.C». Gl.Cs. 7,00- 7,80 5.00- 5,50 5,00- 5,50 5,00- 5,50 4,80- 5,25 5,00- 5,50 5,00- 5,70 5,00- 5,70 6,00- 5,50 03 Garst ...... 350- 4,50 3,50- 4,50 3,50- 4,50 3,50- 4,00 ? 2 50- 3 50 2,50- 3,50 2,50- 3 50 2 50- 3,25 d <r> witte Boonen ....witte Erwten ....groene Erwten . . .graauwe Erwten en Kapuc.Aardappelen ....Kaas (de 100 f§) . .'Boter ...... 8,00- 10,00 8,00- 11,008,00-

10,501,80- 2,3032,00- 40,000,65- 0,85 8,00- 10,00 8,00- 11,008,00- 10,502,00- 2,5032,00- 40,000,60- 0,80 8,00- 10,00 8,00- 11,008,00- 10,502,00- 2,5032,00- 40,000,60- 0,75 8,00- 10,00 8,00- 11,008,00- 10,502,00- 2,5082,00- 40,000,60- 0,75 e -4-3 ^ 1 Kundvleesch ....Kalfsvleesch ....t Schapen- of Lamsvleesch^Varkensvleesch . . 0,45- 0,500,55- 0,600,40- 0,500,60- 0,65 0,45- 0,500,55- 0,600,40- 0,500,60- 0,65 0,45- 0,500,55- 0,600,40- 0,500,60- 0,65 0,45- 0,500,55- 0,600,40- p,500,65- 0,65









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 1.82 Wilhelmina Jacoba, D. van Ja- cobus Oxenaav.Bartholomina, D. van Bartho- lomeus de Ligt.Maria Wilhelmina, D. van Jan Storm.Gijsberta Maria, D. van Lam- bertus Tollenaar.Johanna Gerarda, D. van Ger- rit van Loghem.Levie, Z. van Alexander Levie van Gelder.9. Gerrit Izaak, Z. van Jacob Groenhuyse.Everina Johanna Elisabeth, D. van Johannes van Asch.Aletta Cornelia Helena, D. van Matthijs Schadde.Anna Maria Christina, D. van Alexander Christiaan Ullm.Catharina Wilhelmina, D. van Arie Eietveld. 10. Arentje, D. van Carel Fried- rich Dietze. ......D. onecht. Maria, D.

van Jan Vergeer.Nicolaas Wilhelmus, Z. van Adrianus Makkee. 11. Hendrikus Franciscus, Z. van Johannes Hendrikus Kramer. Hendrik, Z. van Cors Brey. Jacoba, D. van Pieter de Bruyn. Anthonie, Z. van Antonie Ver- heul. Hendrikus, Z. van Adrianus van Doorn. Wilhelmus Petrus, Z. van Gor-nelius Joannes Verbon. 12. Maria Elisabeth, D. van Cor- nelis van Mechelen.Maria, D. van Hermanus Valk.Maria, D. van Joliannia Deu- velinffen. O 13. Jacoba Gijsbevta, D. van Cor- nelis van Dijk. Cornelia Adriana, D. van Cor-nelis Bosson. Hendrika Elisabeth, D. vanChristiaan Philips. Anthonins Johannes, Z. van Jo- hannes Antony Le Blanc. Johannes, Z. vanLeendert Schip- pers.

Gerritje, D. van Jan Selden- rath.14.......Z. onecht. Henrij Z. van Johannes Anto-nius Verkerk. 16. Johannes, Z. van Johannes Wil- demast. ......Z. onecht. ......D. onecht. Hermanus, Z. van Johannes Velling.Elisabeth, D. van Leonardus Bosch. 17. Geertruida, D. van Stephanus Bemardus Vink.Leonardus, Z. van GijsbertnsJacobus Nebbeling.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 185 Akker, dienstmeid, 22 j. Lauwerens de Euyter, oppasser,27 j. en Sophia WillielminaPosstel, mutseriwaschster, 29j. Abraham Theodorus Lankhout,weduwn., aanspreker, 37 j.en Alida Toebes, wed., win- kelierster, 44 j. Jan Maximiliaan Koelee, touw- slager, 19 j. en Jacoba AdrianaEger, zonder beroep, 19 j. Abraham Vontenie, pettenma- ker, 27 j. en Gerarda vanEooijen, naaister, 25 j. Jan van Geelen, opperman, 28 j.en Johanna Hanse, werkster,22 j. Jan Antonie Kuiper, boekbin- der, 23 j. en Cina van Wijn-bergen, naaister, 23 j. Joannes Hagestein, kamerbe- hanger, 45 j. en

ElisabethEosalie Bevin, wed., naais- ter, 34 j. gehuwden. Arnoldus van Eijn, bediende,26 j. en Johanna Elisabethvan Zutphen, naaister, 32 j. Jaeobus van Boojen, weduwn.,zonder beroep, 66 j. en Mar-garetha Maria Berlijn, zon- der beroep, 34 j. 13. Jan Levoleger, weduwn., grut- ter, 35 j. en Sophia Mariavan der Linden, naaister, 18 j. Petrus Julius Padlina, goud- enzilversmid, 37 j. en AlidaMargaretha Benne, zonder be- roep, 36 j. Laurens van den Heuvel, be- 27diende, 26 j. en Johanna Ma- ria van der Beek, naaister,20 j. 20. Teunis van der Vlies, weduwn.,aannemer te Sliedrecht, 42 j.en Anna Harderwijk, zonderberoep, 22 j. Pieter de Bruin, gazstoker, 24 j.en Eosina

Clasina van den Te zamen 17 paar Overleden den ter van Eee, 59 j. Massegast.Abram van Eossum, geh., 37 j. Tuinstraat, wijk C.Johanna Hogenkamp, huisvr. van Cornelis Hogenhout, 30 j. Keu- kenstraat. Maria Catharina Goris, 5 j. Kraansteeg. Alida Brevelt, 3 j. Zwarte water.Geurt van Ginkel, 14 j. te Eens- woude.Cornelia Peeters, wed. van Pie-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 187 van Nicolaas Schreuder, 67 j. onder Catharijne.Maria Attevelt, l m. lloodebrug.Mattheus Eldas, ongeh., 45 j. te Soeterwoude. 10. Hermanus ter Wey, 3 w. Lange lauwerstraat.Henricus Eeijers, geh., 32 j. Zwarte water.Theodora Petronella Dorflier , huisvr. van Gerrit van den Ham, 44 j. Singel, wijk L.Anthonie Vasse, geh., 49 j. Westerkade.Arie Landzaat, geh., 61 j.Mag- dalenasteeg.Michael Hermanus Maarschal- kerweerd, l j. Lange viesteeg.Catharina Wilhelmina Emmels, 4 j. Helling.Agatha Jeannetta Jansen, l j. Jacobibrug. 11. Sophia Petronella Maigret, 5 j. Nieuwe gracht.

Frederik van den Heuvel, geh.,52 j. Zwarte water. Heintje de Brayn, huisvr. vanJohannes Westerman, 30 j.Singel, wijk L. Johannes Westerman, 5 m. Sin- gel, wijk L. Elizabeth Gijbels, ongeh., 36 j.Singel, wijk L. 12. Hendrikus van den Brink, 5 j. Knipsteeg. Hendrik Schoonhoven, 25 j.Westerbuurt Cornelia Lindeboom, ongeh., 84j. te Baraeveld. 8. Abraham Deurhof, 3 j. Keuken- straat. Johanna Maria Westerman, 2 m.Nieuwe gracht. Alida Johanna van Soest, 10 m.Lauwenregt. Dirk Schouten, geh., 49 j. Wes- terkade. Johannes Miltenburg, 4 j. Sin- gel, wijk M. Cornelia Sebedina Foks, Ij.Keuken straat. Otto Anthonius Arang, Ij.Zeedijk. 9. Abraham Oxenaar, weduwn., 53 j.

achter de Twyestraat.Gijsbertus Nebbeling, 2 j. Wijde watersteeg.Margaretha Aletta Geertruida van d«r Lugt, 10 m. Oord.Johannes de Lacosine, 3 m. Molensteeg, wijk B.Anna Cornelia van den Berg, ongeh., 55 j. Singelsteeg.Catharina Maria Maarschalker- weerd, 10 j. Lange viesteeg.Hendrik Goudriaan, 4 j. Be- muurde weerd.Jacobus Nicolaas Goudriaan, 3 j. Bemuurde weerd.Johanna van Deventer, wed.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 188 Hendrik Mulder, weduwn., 61 j. Koestraat.Nicolaas Jacobus Uytermerk, 7 j. onder Catharijne.Antonia van den Oosten, huisvr. van Adriauus de Cruyff, 28 j. Koodebrug. Jan Zvveers, geh., 57 j. Lelie- straat. Teunis Schenk, 11 j. Achter- straat, wijk C.Coba de Kijk, wed. van Johan- nes Verheul, 82 j. achter het Sterrenbosch.Melehior Emmels, ongeh., 27 j. Helling.Bernard Verwey, 5 w. onder Catharijne.Frederika Wilhclmina Pomme- rencke, ongeh., 30 j. Singel, wijk M.13. Joanna Catharina Woudenberg, wed. van Daniel Bedijn, 56 j. Steenweg.Joannes Jacobus Oudejan, geh., 53

j. Leuninggang.Cornolis Johannes Verloop, Ij. Westerbuurt.Wilhelm Leonard Frans Lamie, 2 m. Hoogt.Salomon Sulzle, 4 m. Buurtje, wijk M. Daniel van Beest, 3 j. Weesbrug.Corlina Alberta Warren, 9 j. Lange nieuwstraat. Petronella van Schaik, wed. van Daniel Smit, 64 j. Bcrgstraat.Kijk Noppen, ongeh., 24 j. Vin- kenbuurt.Johanna van Steenderen, 4 w. Kogelsteeg. Jan Visser, 17 j. Singelsteeg.Marianna Cohen, huisvr. van Joseph Cohen, 44 j. Korte smeesteeg. 14. Catharina Johanna van Dillen, 4 m. 2dc Oudwijkerveldsteeg.Sara Polak, 6 j. Smeebrug.Bernhard Anthony Meijer, 20 j. Hospitaal.David van Gorkom, geh., 55 j. Wijde watersteeg.Gerrit Hensbergen, weduwn.,

75 j. Ganssteeg. 15. Geertruida Gentenaar, 3 j, Steen- weg. Cornelis van Kalken, 7 j. Zeedijk.Maria Josephina Theresia Con- rads, 2 j. Lijnmarkt.Comelia Zwattjes, ongeh., 26 j. Vreeburg.Willemina van Wijk, 3 j. Zand- straat.Franciscus Verwoert, geh., 68 j. Vreeburg.Grietje Wijnstok, huisvr. van Hendricus Joelen, 46 j. Wijde watersteeg.Francina Francisca Taris, ongeh, 34 j. Lange lauwerstraat.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 190 Adriana Davida Henrietta MariaSwaan, 14j. Lange nieuwstraat. Dirk Brouwer, 5 j. Keizers- gracht. Willem Kea, ongeh., 26 j. on- der Catharijne. Maria Johanna van Zutplien,huisvr. van Willem van Praag,43 j. Hooge oord. 19. Maria de Winter, Ij. Zandstraat.Jan van Utrecht, l m. Zeedijk.Cornelis Jorion, 50 j. Hospitaal.Dirkje van der Weert, 6 j. Groenesteeg, wijk C.Dirkje Spithoud, wed. van Edu- ard Kampers, 61 j. Groene- steeg, wijk C.Adelberta Gresnigt, wed. van Hermanus Viers van Wijn- nansberge, 62 j. Lauwenregt.Adrianus de Groot, weduwn., 56 j. Boterstraat.Alida van

Doorn, huisvr. van Arnoldus Stramroodt, 47 j. Zeedijk.Johaiines van Oort, geh., 39 j. Hooge oord.Willem Maarschalkerweerd, geh., 55 j. Helling.Willemina van der Sluys, huisvr. van Arie van Putten, 28 j. Spinderssteeg. 20. Wilhelmus Elzendoorn, 2 j. Singel, wijk L.Hendrikus de Winter, ongeh., 25 j. Groote eligensteeg. Cornelis Her, weduwn., 77 j.Steenweg. Albertus Johannes de Jong,4 j. Lange rozendaal. Geertruy Eeule, huisvr. vanHendrik Chle, 42 j. Varkeu-markt. Josephus de Kruyff, geh., 50 j.Roodebrug. Albertus Bernardus van den Bol, 2 j. Kleine eligensteeg.Levenloos aangegeven Dochter (onecht).Adriana van Schaik, ongeh., 34 j. te Maartensdijk.Wesseltje van

Eumpt, wed. van Adolph Christiaan Spruyt, 68 j. te Leidschendam.Johanna Elisabeth van Cleef, 3 j. Kleine eligensteeg.Cornelis van Eyk, l j. Leuning- gang. Matje Winterse, wed. van Ni-colaas van Eooijen, 54 j.Zwarte water. Hermana van Brussel, ongeh.,44 j. Vinken burgsteeg. Thomas Christiaan van Barne-veld van Est en Opijnen,ongeh., 48 j. Gildbrug, Johannes Wenting, 4 j. Nico-laisteeg. Elisabeth Jansen, l j. Gast- huissteeg. 21,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 19] Gerrit vau der Sluys, 55 j.Oord.Franc, oise Josephinc Geovannel- lie, huisvr. van Albert vau Dijk, 42 j. Walsteeg.Jan Houtman, 5 d. Visscher- steeg, wijk E.Johannes Cornelis Schouten, geh., 30 j. Lepelenburg.Douke Free, weduwn., 85 j. Geref. Diak. oude-Mannen- en Vrouwenhuis.Gijsbertus Wigt, 3 j. Tuhi- straat, wijk B.Cathariua Cornelia Wilhelmina Smits, 5 j. Singel, wijk M.Jacoba Elisabeth Maria de Graaf, 5 j. Massegast.Louwereus Jan Koeper Bosch, 2 j. Choorstraat.Johanna van Keil, wed. van Conrad Jacob Neuman, 83 j. Nieuwe gracht. Gerrit van Garderen, l j.

Oord.Geerhard Menerbreuker, ongeh., 29 j. Lollestraat.Levenloos aangegeven Zoon (on- echt). 23. Susanna Schalkwijk, 6 j. Vree- burg.Carel Johannes Schols, 12 j. Bemuurde weerd.Johannes Albertus Wilkes, 5 j. Singel, wijk L.Levenloos aangegeven Zoon van, Johannes Marree. Goedesteeg, Johannes van Goch, geh., 35 j. Lange lauwerstraat.Elisabeth Sophia Kitte, 9 j. Boterstraat. Maria Koselina van der Horst,huisvr. van Theodorus Lau-reyn, 30 j. Zwarte water.Jasper Slemmer, geh., 48 j. Korte rozendaal.Nicolaas Cornelis den Daas, 6 j, Koodebrug.Johanua Catharina Kroeskamp, 2 j. Westerkade.Antonius Attevelt, 4 j. Nieuwe weerd.Johannes van Cleef, 6 j. Kleine

eligensteeg.Jan van Bossum, geh., 56 j. Hopakker.Karel Jacobus l?ock, 4 m., Twyestraat. Grietje Eolmer, huisvr. van Ja- cobus Plomp, 66 j. Lage oord.Levenloos aangegeven Zoon vanJohannes de Klerk. Tucht- huissteeg.Friedrich Koch, ongeh., 46 j. Hoogelanden. 22. Louisa Maria Mittelbeck, on- geh., 19 j. achter den Dom.Johann Maaier, ongeh., 46 j. Twyestraat. Jacobus Laurentius van Schaayk, geh,, 38 j. Kerksteeg, wijk B. Gevritje Goethart, huisvr. van











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 STAAT van de Marktprijzen te Utrecht. DECEMBER 1848. Naam der artikelen 2 December 9 December 16 December 23 December 30 December Tarwe . . . Gl.Cs. Gl.C». 7 00- 7 80 Gl.Cs. Gl.Cs. 6 50- 7 00 Gl. Ca. Gl. Cs. 7,00- 7 50 Gl.C». Gl.Cs. 7,00- 7,75 Gl.Cs. Gl.Cs. 6 75- 7 50 4 80- 5,25 4,80- 5,10 5,00- 5 25 5,00- 5,30 4 80- 5 30 5 00- 5,30 5,00- 5,30 5,00- 5 40 5,00- 5,50 5 00- 5 30 QJ Garst ...... 3 50- 4,00 3,50- 4,00 3,50- 4 00 3,50- 4,00 3,50- 4 00 ^3 2 50- 3,25 2 50- 3 25 2,50- 3 25 2,50- 3,25 2 50- 3 25 g D i witte Boonen ....witte Erwten ....groene Erwtengraauwe Erwten

en Kapuc.Aardappelen ....Kaas (de 100 18) . . 8,00- 10,00 8,00- 11,008,00- 10,502,00- 3,0032,00- 40,000 60- 0,75 8,00- 10,00 8,00- 11,008,00- 10,502,00- 2,6032,00- 40,000 60- 0,65 8,00- 10,00 7,50- 10,008,00- 11,001,90- 2,5032,00- 40,000,55- 0,65 8,00- 10,00 7,50- 10,008,00- 11,002,00- 2,5032,00- 40,000,55- 0,70 8,00- 10,00 7,50- 10,008,00- 11,002,00- 2,5032,00- 40,000,55- 0,70 ffX!^ 1 Rundvleesch ....Kalfsvleesch ....Schapen- of Lamsvleesch.Varkensvleesch 0,45- 0,500,55- 0,600,40- 0,500,60- 0,65 0,45- 0,500,55- 0,600,40- 0,500,60- 0,65 0,45- 0,500,55- 0,600,40- 0,500,60- 0,65 0,45- 0,500,55- 0,600,40- 0,500,60- 0,65 0,45- 0,500,55- 0,600,40- 0,500,60-

0,65















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 WAARNEMINGEN, GEDAAN TE UTRECHT, OP HET METEOEOLOGISCH OBSERVATOEIUM. nooa F. W. C. KEECKE, BATII. SU6. PHIL. MAT. DOCTOR. DECEMBER 1848.













































Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 225 Spijker, W o 156Spithoud, B o 190Spithout, E L ff 8 7Spitsbaard,HW,/87Spizaa, A o 94Sprenkel, W P van der o 125Spruyt, G o 78. z van Eumpt Staal, H o 76. J o 154Staaring, M T #10 5Staffhorst, W C #7 2Star, J E van der h 39. P o 40. z HoogendoornStarrevelt, JA 75. LP #183Staveren, C van o 95. M C#lSteen, A M C van der g 131. C A 106. E#120 g 181. G g 134 o 175. J A 39. J M W# 166. M o 58. P A 169. P J & 910104o 138. WA 55. W W o 11Steenderen, J van o 188Steenhof, M A 121. MC o 155 Steenis, A van ff 53ol36Steenman s KamperdijkSteenmeijer, H o 5. J H

ff 51. M h 23Steenwijk o 155Stoer, JHA170Steffaan, P g 117Steigerwald, A J g 4Stein, A J g 20Stekelenburg, A ff 165. G o 95. J A 91Stempvoort, DEC van o 79. JCo44Stern, E #20. J J o 94Stevens, A F o 24. G J o Smit, G van der h 170. z KerstenSmits,AWo77.CCW o 191. W o 137. 2 van der HorstSmorenburg, D g 105 o 123. G C ff 35. T o192 Sneyder, CMT#21Snijders, C g 36. G o110. GHA75. JPo 124. M A 75Snoeck, A C o 8. P J ff 51ol71Snoek, F o 6Snockeveld, II van o 26Soelen, A van g 2Soels,EA153Soesbergen, T van o 92Soest, A van g 151. AH g 131 o 174. A J g 3 o 187.G0109.J0104. JMol72.Mo56.M Tol07.Wo7 Selders, C F #51 Selling,Ho77Sennef, J g

lSenus, H A van g 166Serton, P A h 107Servaas, H# 149Setten, A van o 79Severeyn z BorstSigal, F o 15 6Siebelink, C,; 132Sikkel, JGA54.WH# 167 Sikkenk, D o 7Sikking, A o 93Simmers, Mo 59Simonis, K^ 53Simons, H A^38.So26Sinninglie, J A g 120 o 171 Sjardin, JI o 55Slee, H #119Slegers, J A g 70Slemmer, J o 191Slijklraysen, J J k 4. W Ao79 Slingerland, C #19Slinkers, JA3S#166Slogteren, H A van o 24Sloot, A o 15 7Slot, C van der h 122. z GerritsenSluis, van der o 156. A. ff 151.Col74.JJi/35. JW0120Sluys, W van der o 190. z Goethart Sluy sen, H van der o 15 5Smaasen, J C ft 40Smaling, M A#118. M N#36Smit, A g 89. B M o 95. D#88.G#104ol23. Hol72.

JMA90.L H#151.Mo76.MJ g 119 o 136. P L C o 93.B#118. W#53. g van Schaik en Weus- man Mo78Solinge, G van o 175Somer, J o 5 8Sorgen, M L van g 89Spaa, M A van der o 95Spaan, A £ 87. G #132Spaarenberg, A y 7 1Spanje, H A van g 54Spankeren, C C van o 26. H W g 22Sparenburg, P A. ff ld. W h 168Speelman, J T o 123. JE J,/150 Speijer, ES o 58Spelt, J van der o 19 2. K G h 122Spiereuburg, E g 117. G A o 28. HylSl. J o 78 h 154. J K g 38. P^r70 Spicring, AA 75Spies, J h 7 4 Stichter, A g 20Stigt, C vany 53. My53Stijnvoordt, J A L vanA 74 16











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 230 Wurff, H van der #-132.By 36 o 109. W/& 4 Zetten, A J van #119. HM3Ziermans, S C o 1 75. z van HasseltZijl, Cvan#37.Do26. MJol90.MMyl03. N o 189. P o 6. WJ<? 20 o 122. sKegteren van StaverenZwaak, P JA135Zwaap, H o 23Zwagers, J g 167. s de JongZwarts, A o 79. C o 108. JPol74Zwattjes, C o ISS.^Bon- gers Zweers, J o 188Zweres,BA170Zwesch, CF^4.CJy20Zweserijn, G k 169Zwol, G van g 181. P o 171 Zabel, C W o 58Zalm, L van der o 192Zandkuyl, JBWyl67Zandwijk, H van o 192. J ff 37ollO. WFo 155 Zant, J E van der h 168Zant wijk, H O van g 69Zegerius,

E M h 5Zeil, J van^ 21 o 110Zeyst, A van o 79. GA 135Zeist, A F Jvan^l50. AJo42.JHol36 Zoekmeijer, H o 194Zoestbergen, J o 189. W o 123. WT^ 183Zon, A van o 44Zoomeren, A van g 2Zuidam, J. g 2 1Zuidema, Pol36Zuydendorp, J h 121. P H pp 19 Zuylen, L C van o 43Zutphen, H H van o 1 5 6 . 3 g 38. J E/US5. J

















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 238- Nijkerk, bl. 144, 145, 146.Oostveen, bl. 65, 66.Ouden Rijn, bl. 115.Schalkwijk, bl. 64.Schonauwen, bl. 66, 115.Tull en 't Waal, bl. 64, 85.Veldhuizen, bl. 114.Vleuten, bl. 114, 115.Voorthuizen, bl. 144, 145, 146.Westbroek, bl. 115.Wijk bij Duurstede, bl. 49.Willeskop, bl. 115, 148.Woerden, bl. 67, 115.Wulverhorst, bl. 64.Zeist, bl. 101, 102, 147.
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